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 آ٣خ سكؼذ أد٣ت اُّذعب٢ٗ

 

 سعبُخ ٓبعغز٤ش
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 فٞسح أُشأح ك٢ ؽؼش اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق

 

 
:سعبُخ ٓبعغز٤ش ٓوذٓخ ٖٓ اُطّبُجخ   

 آ٣خ سكؼذ أد٣ت اُّذعب٢ٗ

 

1997ّث٤ذ ُؾْ ع٘خ / ثٌبُٞس٣ٞط ٖٓ عبٓؼخ اُوذط أُلزٞؽخ   

 ئؽشاف 

 األعزبر اُّذًزٞس ئثشا٤ْٛ اُخٞاعخ

 

 هّذٓذ ٛزٙ اُّشعبُخ اعزٌٔبالً ُٔزطِّجبد ٤َٗ دسعخ

 أُبعغز٤ش ك٢ عبٓؼخ اُوذط

 

عبٓؼخ اُوذط/ ػٔبدح اُّذساعبد اُؼ٤ِب / دائشح اُِّـخ اُؼشث٤ّخ   

 

 

ـٞص  ّٔ   2005ّرـ
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 دائشح اُِّـخ اُؼشث٤ّخ

 ػٔبدح اُّذساعبد اُؼ٤ِب

 صٛؼح اٌّؽأح فٟ نؼؽ اٌؼجّبـ ثٓ األزٕـف

 

 .آ٣خ سكؼذ أد٣ت اُّذعب٢ٗ : اعْ اُطّبُجخ 

 9910245: اُّشهْ اُغبٓؼ٢ 

 

 .األعزبر اُّذًزٞس ئثشا٤ْٛ اُخٞاعخ : أُؾشف 

 .2005 / 8 /14: ٗٞهؾذ ٛزٙ اُّشعبُخ ٝأع٤ضد ثزبس٣خ 

 :ٖٓ ُغ٘خ أُ٘بهؾخ أُذسعخ أعٔبؤْٛ ٝرٞه٤ؼْٜ 

األعزبر اُّذًزٞس ئثشا٤ْٛ اُخٞاعخ سئ٤ظ ُغ٘خ أُ٘بهؾخ        .1

 ...........اُزٞه٤غ

اُّذًزٞس ؽغ٤ٖ اُذسا٣ٝؼ ٓٔزؾً٘ب داخ٤ًِب                                         .2

 ..........اُزٞه٤غ 

اُّذًزٞس ٗج٤َ ص٣بدح ٓٔزؾً٘ب خبسع٤ًب                                                     .3

 .........اُزٞه٤غ 

 

 عبٓؼخ اُوذط

 

2005 
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َُ اٌػ٠ٓ أٚرٛا اٌؼٍُ أٔٗ اٌسكُّ ِٓ ؼثِّه ف١إِٕٛا } ١ٌَِْؼٍَ َٚ
ّْ هللاَ ٌٙبِظ اٌػ٠ٓ إِٓٛا ئٌٝ  َد ٌٗ لٍٛثُُٙ ٚئ ْْ ثٗ فَزُطِت

   {صؽاط ِكزم١ُ

[ .    54: اُؾظ ]                                                                          
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 ثـ٤ــبٕ

 

 
      أُهّش أٗب ٓوّذّ اُّشعبُخ أّٜٗب هُّذٓذ ُغبٓؼخ اُوذط ٤َُ٘ دسعخ أُبعغز٤ش، ٝأّٗـٜب ٗز٤غخ 

َّٕ ٛزٙ اُّشعبُخ أٝ أ١ عضء ٜٓ٘ب  َّْ اإلؽبسح ُٚ ؽ٤ضٔب ٝسد ، ٝأ أثؾبص٢ اُخبّفخ ثبعزض٘بء ٓب ر

.ُْ ٣ُوّذّ ٤َُ٘ أ٣ّخ دسعخ ػ٤ِب أل١ّ عبٓؼخ أٝ ٓؼٜذ   

 

....................اُزٞه٤غ   

.آ٣خ سكؼذ أد٣ت اُّذعب٢ٗ   

  .2005 /  8 /20:  اُزبس٣خ 
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 ئٛذاء

: هبٍ رؼب٠ُ   

ٍْٕب  } َُّ َخَؼ ًَّ ٌٚٛ نبَء ٌََدَؼٍَُٗ قبوًٕب ث َن َو١َْف ِعَّ اٌظِّ ّْ ُْ رََؽ ئٌٝ ؼّة أٌََ

{اٌهََّّف ػ١ٍٗ َظ١ٌـال   
(45:اٌفؽلبْ  )                              

.صعق هللا اٌؼظ١ُ   
  ٟ ِّ ـّؿِـٓ ث١ؽق األًِ ، ٚآ٠خ ػٙعٞ ػٍٝ صعؼ   اي_ ؼزّٙب هللا _ ئٌٝ ؼٚذ أ

.              

لٟ ثٛة اٌٍَّٟـاء اٌٛاـــَٚ اٌفضـئٌٝ نٙعاء فٍكط١ٓ ٔح ي ــــع ، ِّؿِّ

.ٚظ ـــــاألـ  

ْ ؾؼظ ـــَ َــــــــالٗــح أػٓؼرجــــّ ا اٌّمـــــػجٓــــاء لـــــّي أثٓــــــــــئٌٝ ن

.ق  ــــــاْـاٌّم  

ٚد ـــــــــق اٌُــــــــــٞ طؽٞــــْ فــؼٞــــــابـــــــــــّي اٌفّ ــــــــــئٌٝ ن

.اح ــــــــؤّظٞ ئٌٝ اٌسٟـــــاٌُ  

اثبد اٌّبضٟ ــــق ظِببـ١ٌٓ ثسؽٞـعـــــّي اٌّمـــــــــئٌٝ ن ّٛ ُ٘ ِهبػً ث

.اٌّكس١ك   

ًَ ــــَ إٌحــــّي أفؽاظ أقؽرٟ رٍهـــــــــئٌٝ ن  ْظاـظ ٚاٌٛجـــــــــــَٚ اٌمعق١ّخ ثبٌَط

      .        

ًّ ٘إالء أ٘عٞ ٘ػا اٌؼًّ اٌّزٛاضغ ، ؼاخ١خ ِٓ اٌٌّٛٝ اٌمع٠ؽ  أْ  ِّٕٟ ئٌٝ و

.أوْٛ لع ٚفّمذ ف١ٗ   
                                       

             

 



7 

 

7 

 

 

 
٠ــــبظح ػٕــــع  ًكب           ثــــٗ اٌؿِّ ِّ ٍزَ ُِ ٌُْذ  ًُ ِب زبٚ اٌّهىُؽ أفض

  هللا ٚإٌّـــــبـ
 

ثؼذ ئخشاط  ٛزا اُؼَٔ ٝٗنٞعٚ أسٟ ٖٓ ٝاعج٢ إٔ أروذّ ثبُؾٌش ٝاُؼشكبٕ    

.        ئ٠ُ ًَ ٖٓ أعْٜ ٓؼ٢ ثغٜٞدٙ اُخالّهخ ٝرٞع٤ٜبرٚ اُّغذ٣ذح ٝآسائٚ ا٤ُّ٘شح 

                                                                                                

              

ـّ ثبُّزًش أعزبر١ اُّذًزٞس ئثشا٤ْٛ اُخٞاعخ اُّز١ رلّنَ      ٝأٍٝ ٖٓ أخ

ثبإلؽشاف ػ٠ِ ٛزٙ اُّشعبُخ كوذ ًبٕ ٗؼْ أُشؽذ ٝٗؼْ أُؼِْ ، ؽ٤ش ٓ٘ؾ٢٘ ٖٓ 

َّ خ٤ش  .      ٝهزٚ ٝػِٔٚ ٓب أٗبس ٢ُ اُطش٣ن ٝرَُّ أٓب٢ٓ اُقؼبة كغضاٙ هللا ً

                                                                                                

                                                                                

ّٖ ؽبًشح أعبرزر٢ األعالّء ٛإالء اُغ٘ٞد أُغ٤ُٜٖٞ أفؾبة       ٝئ٢ٗ ألٓزَ

اُّ٘ظشح اُضّبهجخ ٝأٌُِخ أُؼجّشح اُز٣ٖ ُْ ٣جخِٞا ػ٢ِّ ثؼقبسح أكٌبسْٛ َٜٝٗ 

ٓؼ٤ٖ أُؼشكخ ْٜٓ٘ ٝخبّفخ ػ٠ِ عج٤َ اُزًش ال  اُؾقش اُّذًزٞس ٓؾٔٞد 

اُؼطؾبٕ ٝاُّذًزٞس خ٤َِ اُؾغ٢٘٤ اُِّزإ ًبٕ ُٜٔب دٌٝس ًج٤ٌش ك٢ روذ٣ْ اُّ٘قؼ 

.                                  ٝاُزّٞع٤ٚ ٝاإلسؽبد كغضاٛٔب هللا ػ٢٘ خ٤ش اُغضاء 

                                                                                      

                                                       

       ٝال أؿلَ ٝاعج٢ ثبُّؾٌش ٝاُزّوذ٣ش ئ٠ُ ػن١ٞ ُغ٘خ أُ٘بهؾخ

ٗج٤َ ص٣بدح    ، ُزلنِٜٔب ثوشاءح ٛزٙ : ؽغ٤ٖ اُّذسا٣ٝؼ ،  ٝاُّذًزٞس : اُّذًزٞس 

.                                        اُشعبُخ ٝاإلعٜبّ ك٢ ئصشائـٜب ٝعـّذ ٗزـٞءارٜب 
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 ممٌخص
 

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة صكرة المرأة في غزؿ العٌباس بف األحنؼ،   شاعر الغزؿ          
ماـ العٌشاؽ الٌشرفاء ، المتعٌبد في محراب محبكبة كاحدة ، الٌشاعر الذم كٌرـ المرأة كرفع  العفيؼ ، كا 

مف شأنيا فمـ يمتينيا كلـ ينتقصيا قدرىا ،عاش ىذا الٌشاعر في العصر العٌباسي األٌكؿ ، ككاف 
. ظاىرة غريبة في القرف الثٌاني اليجرم، الذم أذاع فيو شعراء الٌشيكة كالفحش شعر الٌتيٌتؾ كالمجكف 

                                                                                      
                                                                                     

     كقد درس الباحثكف العٌباس بف االحنؼ كتناكلكا حياتو كشاعرٌيتو بشكؿ عاـ دكف أف ييتٌمكا 
بصكرة المرأة التي يحمميا شعره ،كعميو فقد كجدت أٌف الٌصكرة التي يحمميا شعره تحمؿ مالمح 

.شخصٌية المحبكبة بشكؿ تكاممت فيو الٌصكرة الفٌنٌية مع المضمكف اإلنساني لممرأة   
 

    اعتمدت في بحثي ىذا عمى عدد مف المصادر كالمراجع التي تناكلت الحديث عف العٌباس ، كقد 
اتٌبعت في دراستي المنيج الكصفي الٌتحميمي الٌشمكلي في رسـ صكرة المرأة عنده مف خالؿ دراسة 

.         متأٌنية  لديكانو تتٌبعت فييا البنية الفٌنٌية لقصائده ، كأبرزت جماليات الٌمغة كالمكسيقى عنده 
                                                                                    

كاقتضت الٌدراسة أف تككف في أربعة فصكؿ يحتكم كؿ فصؿ عمى أربعة مباحث يسبؽ         
فكاف الفصؿ األٌكؿ لمحديث عف  نسب العٌباس كبيئتو الخاٌصة . الفصكؿ مقدّْمة كتتمكىا خاتمة 

كالفصؿ الثٌاني كاف لمحديث عف الغزؿ قبؿ العٌباس   . كالعاٌمة ، كآراء األدباء كالٌنٌقاد كالفٌنانيف فيو 
أما الفصؿ الثٌالث فكاف لمحديث عف . كفي زمنو ، كمكانتو بيف شعراء العشؽ ، كأسس العشؽ عنده 

أٌما الفصؿ األخير فكاف دراسة فٌنٌية لشعره ، فقد تناكلت فيو . صكرة المرأة كمكانتيا عند شاعرنا 
أسمكب العٌباس كلغتو ، كالصكرة الشعرية ، كالمعاني عنده ، كبناء القصيدة كاألكزاف كالقكافي التي 

.                                                                        استخدميا   
 

      كقد جاءت الخاتمة بمجمكعة مف الٌنتائج التي تكٌصؿ إلييا البحث ، كمف أىٌميا أٌف العٌباس ابف 
ا في رسـ صكرة جميمة لمحب العفيؼ ، فقد جمع بيف أحاسيس البداكة كطير  األحنؼ كاف مخمصن
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العذرٌية في مزاج مف أسمكب الحضارة كطراكة المدينة ، فغزلو عذرم طاىر نقي ، يمتاز بجزالة 
كميميا إلى الٌشعبٌية ، كقربيا مف الحياة اليكمٌية ؛ مٌما ، األلفاظ كعذكبتيا كرٌقتيا كسيكلتيا الممتنعة 

جعؿ شعره أكثر األشعار حظِّا مف الغناء كقد أجاده في القكؿ مف خالؿ استخدامو البحكر الٌطكيمة 
كالقصيرة عمى حدٌ سكاء ؛ فكاف أكثر شعراء الغزؿ استعماالن لمبحكر الٌشعرٌية كالقكافي العصٌية 
 .كحركؼ الركم غير المألكفة عند شعراء الغزؿ العذرم في العصر الجاىمي كعصر بني أمٌية 
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Abstract 

 

 
      The objective of this research is to study the image of woman in romance 

of Al Abbas Ben Al Ahnaf . This romantic poet and the most decent 

romantic poet, whom he prays for a single love, this poet has respected the 

woman and put her in a good place through his poems . This poet lived in 

the First Abbasy Rule . He was a great and wired phenomenon in the second 

Hijri Decade in which the playful and dirty poets were so active. 

 

 

    The researchers studied the poet’s romantic life in general with out giving 

any importance to the image of the woman in Al Abbas Ben Al Ahnaf 

Poetry . Describing and analyzing  through a complete study for his book 

therefore I found that his poetry gives the artistic style of his love joined 

with the human interface of the woman .  

 

 

      The Study has been made upon many resources wish talks about Al 

Abbas and in the study I used the annalistic and descriptive method in 

drawing the image of the women in his poetry studying solely his poems 

discovering the beauty of the language and music that he used. 

     

 

      Divided to four chapters with an introduction at first and an end . Was 

the base of this study , So the first chapter talked about Al Abbas Roots, his 

news and environment. 

 

 

        In the first chapter l talked about Al Abbas Ben Al Ahnaf roots , his 

news , his nature and environment , describing the opinion of many writers 

and artists in him , and in the second  chapter I talked about the romance 

poetry before  and during his time about his place between the romantic 

poets and the basis of his poetry . In the third chapter I talked about the 

woman’s image and place in his poems, and the last chapter was an artistic 

study to his poetry taking in consideration his style and language , the 
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artistical image and meanings , beside the method of building his poems and 

the rhythms that he used and utilized . 

     

     The end came with a group of results that the study has reached for and in 

the most important he was an honest person of drawing the sweet and 

beautiful image for the hard and deep love , joining between the bedwin’s 

feelings inside him and the clean virtual mind in of developed style . His 

romance was clean and joins the flexibility , the sweetness and the 

popularity which was near to the daily life which gave his poetry a big 

chance to be used utilizing the short and the long rhythms and he was the 

most romantic poets using the unusual ends and letters known and used by 

other romantic poets before his age and the Umayad’s age . 
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Abstract 

 

The Image of Woman in Al Abbas Al Ahnaf Poetry 

 
Prepared by student : 

Ayah Rifat Adeeb Al Dajani 

                   

Supervised by : 
Dr.Ibrahim Al khawaja 

 

 

     The objective of this research is to study the image of 

woman in romance of Al Abbas Ben AL Ahnaf . This romantic 

poet , and the most decent romantic poet whom he prays for a 

single love , this poet has respected the woman and put her in a 

good place through his poems.  

 

 

 

      This poet lived in the First Abbasy Rule . He was a great and 

wired phenomenon in the second Hijri Decade in which the 

playful and dirty poets were so active.  

 

 

 

       So the research is moving through clearing the image of the 

woman in Al Abbas Ben Al Ahnaf Poetry , describing and 

analyzing it through a complete study for his book. 

 

 

      The Study has been divided to four chapters with an 

introduction at first and an end. 
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First Chapter 
 

Al Abbas Roots , his news and environment 
 

       In this first and the second parts I talked about Al Abbas 

Ben Al Ahnaf roots , his news , his nature and  environment , 

describing the opinion of many writers and artists in him , this 

came in the second part of the research . But in the third and the 

fourth I talked about his general environment and nature and also 

about his personal nature .  

 

 

Second Chapter 
 

The romance before Al Abbas and at his time 
 

       In the first and the second parts I talked about romance 

before Al Abbas and at his time , and at the third part I took the 

place of Al Abbas Ben Al Ahnaf between the romantic poets , 

and in the fourth part I showed The base of romance for Al 

Abbas Ben Al Ahnaf .  

 

 

Third Chapter 

 

This image of woman for Al Abbas 
 

      In the first part of this chapter I talked about the place of 

woman to Al Abbas , and in the second part I talked about the old 

thoughts in his poetry and the living image for the woman in his 

poetry , even it was a little , and in the third part I talked about 
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the cultural signs in his poetry , and in the fourth part I talked 

about the sentimental image of the woman in his poetry .             
 

 

Fourth Chapter 
 

An Artistic Study 
 

      The fourth chapter was an artistically study for Al Abbas 

Ben Al Ahnaf`s poetry , and I talked in each part of four about Al 

Abbas style and language , poetical image in his poetry , the 

meanings , the building of his poem and rhymes . In this chapter I 

included a table showing the rhymes that Al Abbas has used in 

his poetry . 

 

 

       At the end I showed the thoughts conclusions and the 

results that were reached in this research 
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 اٌّمّعِخ

 
ع ، ق١ّع األٔج١بء ، ٚضبرُ اٌّؽق١ٍٓ ، اٌسّع ّلّل ؼّة اٌؼب١ٌّٓ          ّّ ٚاٌّصالح ٚاٌّكالَ ػٍٝ ق١ّعٔب ِس

       .                     ٚػٍٝ آٌٗ ٚصسجٗ اٌط١ّّج١ٓ اٌطّب٘ؽ٠ٓ ِٚٓ ا٘زعٜ ثٙع٠ُٙ ئٌٝ ٠َٛ اٌّع٠ـــٓ 
                                                      

ب ثؼذ  ّٓ ……                                                                                                          أ

                   

                                                                                                                           

      كوذ ر٘بٍٝ ٛزا اُجؾش فٞسح أُشأح ك٢ ؽؼش اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ، ؽبػش اُـضٍ اُؼل٤ق ، اُّز١  

ٍ ، اُؼقش اُّز١ ُْ ٣ؼشف أ١ّ ػقش أدث٢ ٖٓ اُّؾؼشاء أُّغبٕ ٓب  ّٝ ػبػ ك٢ اُؼقش اُؼجّبع٢ األ

ػشكٚ اُوشٕ اُضّب٢ٗ اُٜغش١ ، كٜٞ ظبٛشح كش٣ذح ث٤ٖ ؽؼشاء اُؼجّبع٤ّخ اُّز٣ٖ عشكزْٜ هج٤ؼخ اُؼقش ك٢ 

كوبٍ ك٢ أُذ٣ؼ . ر٤َّبسٛب اُؼ٤٘ق ، كزؼّذدد عٞاٗت اُوٍٞ ٝرؾّؼجذ ٤ٓبد٣ٖ اُّؾؼش ػ٘ذ اُٞاؽذ ْٜٓ٘ 

ٝاُٜغبء ٝاُلخش ٝاُّشصبء ، ٝٝفق اُخٔش ٝاُطّج٤ؼخ ، ٝهبٍ اُـضٍ ك٢ أُشأح ٝاُـالّ ػ٠ِ ؽّذ عٞاء ، 

ب ؽبػشٗب كوذ ٛغش ٛزٙ اُلٕ٘ٞ ع٤ًٔؼب ، ٝػبػ ُِؾّت ٝاُـضٍ ، ٝأٝهق ؿضُٚ ػ٠ِ ٓؾجٞثخ ٝاؽذح ،  ّٓ أ

ًّشٜٓب ٝاؽزل٠ ثٜب ٝٝمؼٜب ك٢ ٌٓبٗخ سك٤ؼخ ؽ٤ٖ أؽجّٜب  ٝٝفلٜب ، كِْ ٣غؼَ ٜٓ٘ب ٛذكًب ُِزّشك٤ٚ أٝ 

ب عٌِٚ ك٢ ػوذ اُؼزس٤ّ٣ٖ هٞالً ٝٓؼ٠ً٘ ٝسهّخً ٝئؽغبًعب  ٝ ئثذاًػب  ّٔ  .ٓوقًذا ُِّؾٜٞح ٓ

                                     

          ٝهذ ُلذ ٗظش١ ؽبػش ٓضَ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ك٢ اُوشٕ اُضّب٢ٗ اُٜغش١ ثشهّخ أعِٞثٚ، 

ب دكؼ٢٘ ئ٠ُ دساعخ ؽؼشٙ ٖٓ خالٍ د٣ٞاٗٚ اُز١ عٔغ ك٤ٚ أعَٔ اُوقبئذ ،  ّٔ ٝؽلبك٤ّخ ٓؼب٤ٗٚ، ٓ

، كوذ ساه٢٘ ٓب عبء ك٤ٚ ٝؽِّذ ٓؼب٤ٗٚ ك٢ ٗلغ٢ ٓؾالًّ " كٞص " ٝأُوطٞػبد ك٢ ٓؾجٞثزٚ اُز٢ عٔبٛب 

ػ٤ٔوًب ، ٝالهذ هجٞالً ه٤ّجًب ك٢ هِج٢ ًٔب ك٢ هِٞة األهذ٤ٖٓ ٝأُؾذص٤ٖ ٖٓ ٓؾج٢ّ اُؾِّؼش اُؼزس١ 

 .   اُؼل٤ق 

 

 ّّ ّٕ ٓؼظْ اُّذاسع٤ٖ هذ ر٘بُٝٞا ؽ٤برٚ ٝؽبػش٣ّزٚ ثؾٌَ ػب ًُزت ًض٤ش ػٖ ٛزا اُّؾبػش ، ؿ٤ش أ         ٝهذ 

 ّٕ ب ٣زًش، ٝػ٤ِٚ كوذ       ٝعذد أ ًٓ دٕٝ إٔ ٣ُٞٞا  فٞسح أُشأح اُز٢ ٣ؼٌغٜب ؽؼش اُؼجّبط اٛزٔب

ٍ ك٢ اُؼقش اُؼجّبع٢  ّٝ اُّقٞسح اُز٢ ٣وّذٜٓب اثٖ األؽ٘ق ُِٔشأح ثبػزجبسٙ ؽبػش اُـضٍ اُؼل٤ق األ

ٍ ، ٝئٓبّ اُؼّؾبم اُؾشكبء ، ٝساكغ سا٣خ اُٞعذإ اُغ٤ِْ ، ٣ٌٖٔ إٔ رؾَٔ ٓالٓؼ اُّؾخق٤ّخ ثؾٌَ  ّٝ األ

 .رٌبِٓذ ك٤ٚ ػ٘ذ  ؽبػشٗب اُّقٞسح اُل٤ّّ٘خ ٓغ أُنٕٔٞ اإلٗغب٢ٗ اُز١ رٔضِّٚ أُشأح 

 

ٜب  ّٔ ًزبة األؿب٢ٗ ُألفلٜبٗـ٢ ، :         اػزٔذد ك٢ ثؾض٢ ٛزا ػ٠ِ ػذد ٖٓ أُقبدس ٝأُشاعغ ٝأٛ

ٝهجوبد اُّؾؼشاء أُؾذص٤ٖ الثٖ أُؼزض ، ًٝزبة اُّؾؼش ٝاُّؾؼشاء الثٖ هز٤جخ ٝاُؼٔذح ُِو٤شٝا٢ٗ ، 

ٝربس٣خ ثـذاد ُِجـذاد١ ، ًٝزبة اُّؾؼش ٝاُّؾؼشاء ُٔقطل٠ اُّؾٌؼخ ، ٝارّغبٛبد اُـضٍ ك٢ اُوشٕ 

ٌّبس ، ٝاألدة ك٢ ػقش اُؼجّبع٤ّ٤ٖ ُٔؾٔذ صؿٍِٞ عالّّ ، ٝػذد ٖٓ  اُضّب٢ٗ اُٜغش١ ٤ُٞعق ؽغ٤ٖ ث
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ٓؼغْ األدثبء ٤ُبهٞد اُؾ١ٞٔ ، ٝٓؼغْ األػالّ ُِّضس٢ًِ ، ٝاُلٜشعذ الثٖ اُّ٘ذ٣ْ ، : أُؼبعْ ٓضَ 

 .ًٝبٕ اػزٔبد١ األًجش ػ٠ِ د٣ٞإ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ألٗطٞإ ٗؼ٤ْ 

 

ب ، ًٔب  ًٓ         ٝهذ ارّجؼذ ًٜٓ٘غب ٝفل٤ًّب رؾ٤ِ٤ًِّب ؽ٤ًُّٞٔب ، أ٤ُٝذ ك٤ٚ ػقش اُّؾبػش ٝث٤ئزٚ اٛزٔب

ّٕ أهشأ اُّقٞس اٌُض٤شح اُّز٢ رٌبِٓذ ك٢  ٝر٘بُٝذ ك٢ رزجّغ ده٤ن اُج٤٘خ اُلّ٘ـ٤ّخ ُوقبئذٙ ، ٝؽبُٝذ أ

 . هقبئذ اُّذ٣ٞإ ، ٝأثشصد عٔب٤ُّبد اُِّـخ ٝأُٞع٤و٠ اُّؾؼش٣ّـخ اُّذكبهخ ػ٘ذ ؽبػشٗب 

 

 

 

 

 

 

َّ كقَ ٖٓ ٛزٙ اُلقٍٞ ػَ أسثؼخ         ٝهذ عبء ثؾض٢ ٛزا ك٢  أسثؼخ كقٍٞ ٝخبرٔخ ، ٣ٝؾز١ٞ ً

 .ٓجبؽش 

 

ي  ّٚ ٍ ٖٓ اُلقَ ،   :  اٌفصً األ ّٝ رؾّذصُذ ك٤ٚ ػٖ ٗغت اُؼجّبط ٝأخجبسٙ ، ًٝبٕ ٛزا ك٢ أُجؾش األ

ٝك٢ أُجؾش اُضّب٢ٗ ػشمذ آساء ًجبس األدثبء اُ٘وبد ٝاُلّ٘ب٤ٖٗ ك٤ٚ ، ٝك٢ أُجؾش اُضّبُش ر٘بُٝذ 

خ ، ٝك٢ أُجؾش اُّشاثغ رؾّذصذ ػٖ ث٤ئـزـٚ اُخبّفخ ٝػٖ أعطٞسح ٓٞرٚ  ّٓ  .اُؾذ٣ش ػٖ ث٤ئزٚ اُؼب

 

ّّ ، صْ اٗزوِذ ك٢ أُجؾش اُضّب٢ٗ ُِؾذ٣ش ػٖ ؿضٍ  : اٌفصً اٌثّبٟٔ  هذٓذ ك٤ٚ ػٖ اُـضٍ ثؾٌَ ػب

 . األؽ٘ق ٝك٢ صبُش ػٖ ٌٓبٗزٚ ث٤ٖ ؽؼشاء  اُؼؾن ، ٝك٢ اُّشاثغ ػٖ أعظ ٝؽشائغ اُؼؾن ػ٘ذٙ  

 

ٍ ُِؾذ٣ش :اٌفصً اٌثّبٌث  ّٝ  ر٘بُٝذ ك٢ ٛزا اُلقَ فٞسح أُشأح ػ٘ذ ؽبػشٗب ، كٌبٕ أُجؾش األ

ـّ  اُّز٢ ًبٕ ُٜب ٗق٤ت األعذ ك٢ ؿضُٚ ، ٝك٢ " كٞص " ػٖ أُشأح ٌٝٓبٗزٜب ػ٘ذٙ ، ٝػ٠ِ األخ

أُجؾش اُضّب٢ٗ ر٘بُٝذ فٞسح أُشأح اُؾّغ٤ّخ ػ٘ذ اُّؾبػش ٝئٕ ًبٕ ٓوالًّ ك٤ٜب،  ٝرؾّذصذ ػٖ اُّشٝاعت 

اُوذ٣ٔخ ك٢ ؿضُٚ ، ٝك٢ أُجؾش اُضّبُش ر٘بُٝذ أُظبٛش ٝاألفجبؽ اُؾنبس٣ّخ ك٢ ؿضٍ اثٖ األؽ٘ق  

ب أُجؾش اُّشاثغ كٌبٕ ػٖ فٞسح أُشأح أُؼ٣ٞ٘خ ًٜٞٗب كزبح هقش٣ّخ ّٓ٘ؼٔخ ػل٤لخ رو٤ّخ فبُؾخ  ّٓ ، أ

 .  اُّذ٣ٖ 

 

ب اُلقَ األخ٤ش ٖٓ اُجؾش كٌبٕ دساعخ ك٤ّ٘خ ُؾؼشٙ اُـض٢ُ ، كوذ ر٘بُٝذ ك٢  : اٌفصً اٌّؽاثغ ّٓ أ

أُجؾش األٍٝ أعِٞة اُؼجّبط ُٝـزٚ ٝٓب ارقلذ ثٚ ٖٓ سهخ ٝعُٜٞخ ٤َٓٝ ئ٠ُ اُؾؼج٤خ ، ٝك٢ 

أُجؾش اُضّب٢ٗ رؾذصذ ػٖ اُّقٞسح اُّؾؼش٣خ ػ٘ذ اُؼجّبط ، ٝك٢ أُجؾش اُضّبُش ر٘بُٝذ أُؼب٢ٗ ػ٘ذٙ؛ 

ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب ٖٓ ٓؼب٢ٗ اُوذٓبء ٝٓب ًبٕ ٖٓ اثزٌبسٙ ٝٗبُذ اعزؾغبٕ األدثبء ٝاُّ٘وبد ك٢ ػقشٙ ، ٝك٢ 

ّّ ، ٝػٖ هق٤ذح  أُجؾش اُّشاثغ رؾذصذ ػٖ ث٘بء هق٤ذح اُـضٍ ك٢ ػقش اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ثؾٌـَ ػب

اُـضٍ ػ٘ذٙ ثؾٌَ خبّؿ ، ٝرؾّذصذ ػٖ األٝصإ ٝاُوٞاك٢ اُّز٢ اعزخذٜٓب اُؼجّبط ك٢ هقبئذٙ ، 

 . ٝأُؾوذ ًالًّ ٖٓ األٝصإ ٝاُوٞاك٢ ثغذٍٝ ٣ج٤ّٖ اعزخذاّ اُؼجّبط ُٜب 

 

ؼ ك٢ ٓغِٜٔب ٓغٔٞػخ اُّ٘زبئظ اُز٢ رّٞفَ ئ٤ُٜب اُجؾش   .       ٝهذ عبءد اُخبرٔخ رٞمِّ
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ٍ األٓش ٖٓ فؼٞثبد رٔضِذ ك٢ اخز٤بس   ّٝ َْٗغز٢٘ ٓزؼخ اُذِّساعخ ُؾؼش اُؼجّبط ٓب ٝاع٢ٜ٘ أ         أ

ٝهِّـخ أُقبدس ٝأُشاعغ ؽٍٞ . اُجؾش ،  ٝفؼٞثخ اُـزّ٘وّـَ ٝاُٞفٍٞ ئ٠ُ أٌُزجبد ثغجت اُؾٞاعض

ب دكؼ٢٘ ئ٠ُ رٞك٤شٛب ٖٓ ثِذإ أخشٟ  ّٔ ٝاُّز٢ اعزطؼذ ٖٓ خالُٜب  . ٛزا أُٞمٞع داخَ اُٞهٖ ، ٓ

 .ئخشاط ٛزا اُجؾش ػ٠ِ ٛزٙ اُّقٞسح  

 

ِب أٔب ئالّ ثبزثخ ، زبٌٚذ أْ ألّعَ ن١ئًب ؛ فاْ ٚفِّمذ فٟ ثؼض ِب لّعِذ ، : ٚال أٍِه ئالّ أْ ألٛي       

فمع ٔؼُّذ ثؽضبوُ ؛ ٚأال فسكجٟ ٔص١ت اٌّدزٙع ٚأخؽٖ ، ِٚٓ هللا ٚزعٖ ٔكزّّع اٌؼْٛ ٚاٌزّٛف١ك ، 

 .  فٙٛ ٔؼُ اٌٌّٛٝ ٚٔؼُ اٌّؼ١ٓ 
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ي  ّٚ : اٌفصً األ  

 ٔكت اٌؼجّبـ ٚأضجبؼٖ ٚث١ئزٗ 
ي                ّٚ                                        :اٌّجسث األ

                           

                               ٔكت اٌؼجّــــبـ ثـــــٓ األزٕـف  

.ٚأضجــــــبؼٖ   

                                      :اٌّجسث اٌـثّبٟٔ               

                         

                               آؼاء وجبؼ األظثبء ٚاٌفٕب١ٔٓ فٟ 

. اٌؼجّبـ   

                                      :اٌّجسث اٌـثّبٌث               

                           

                                         ث١ئــــــــخ  اٌؼجّبـ ثٓ 

ـــــــــــخ  ِّ .                    األزٕـف  اٌؼب  

                                      :اٌّجسث اٌّؽاثغ               

                          

ث١ئـــــــــــــخ  اٌؼجّبـ ثٓ األزٕـف                            

.اٌطبّصـــــــــخ   
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:نسب العٌباس بف األىحنؼ كأىخباره: * المبحث األٌكؿ  
، مف بني عدٌم بف حنيفة، العٌباس بف األحنؼ بفي األسكد بف طمحةى بف جٌداف بف صمدةىك 
العٌباسي بف األحنؼ بف األسكد بف قدامة بف ىمياف مف بني ىٌفاف بف الحرث بف الٌذىؿ ابف : كقيؿ

سىف . كنشأ ببغداد، عرب خراسافكاف مف  . (1)بني حنيفةالٌديؿ مف  ككاف لطيفنا، ظريفنا، مقبكالن، حى
قصر شعره عمى الٌتغٌني . ىػ192، سكفى بغداد إلى أف تكٌفي (نجد) في اليمامةأصميو مف . (2)الٌشعر

  .(3)بحٌبو مف غير تصريح بعير أك فحش
:كمٌما يدٌؿ عمى أنَّوي كاف مف بني حنيفة قكلو لممرأة   

اًليتي  ػوي    مىصى  ىً ٍف يىٍ ويميكًني  ى يىفيكويػكا ًبميٍيجى
ًنيفىةى أىٍك ًعٍجؿً (4) [الطكيؿ]  (5)  ىٍكًمي ًمٍف حى  

ٌطئ في تكٌعده المرأةى بطمب قكمو بثأره إذا ىك قتؿ عشقنا، كالعادة في مثؿ ىذا مف  كقد خي
  .(6)مطمكالن الٌشعراء أف يجعمكا القتيؿ 

حٌدثني عكف بف جعفر عف محٌمد بف : "كدليؿه آخر عمى أنَّو مف بني حنيفة قكؿ ابف المعتز
كبيف العبَّاس بف األحنؼ تياجو في أمر كاف  (صريع الغكاني)كقعى بيف مسمـ بف الكليد : ركح قاؿ

:بينيما، فقاؿ لو مسمـ ييجكه  
ًنيفىةى  ى يىٍر ى  الدَّدًعيُّي  ٍيرىىىا نىسىبىا   (7)بىنيك حى ًنيفىةى كىاٍطميٍب غى [البسيط] ًبًيـ     ىاٍوريٍؾ حى  

بىا ٍجينا ييٍشًبوي اٍلعىرى ـٍ    ًإنِّي أىرىل لىؾى كى ٍسبىًوًي ػ  ًبًفُي (8)اٍذىىٍب إلى  عىرىبو وىٍر ى  

                                                 
  .8/15ـ ، 1970-ىػ1390، دار الفكر لمجميع ، بيركت ، األغاني  األصفياني ، أبك الفرج ،  –(1)

  .10/209،  (ت.د)، مكتبة المعارؼ ، بيركت ، لبناف ، البداية كالنياية  ابف كثير ،  –(2)

  .432، ص (ت.د)، المطبعة البكليسٌية ، بيركت ، لبناف ، واريخ األدب العربي  الفاخكرم ، حٌنا ،  –(3)

                جمع مصالت ، كىـ الٌشجعاف الماضكف في : مصاليت " . كنتـ ممف يقاد لما كنت  كلك: " بركاية أيخرل    كرد صدر البيت –(4)
 .حكائجيـ 

  .285ـ ، ص1995-ىػ1416، 1، دار الجيؿ ، بيركت ، لبناف، طديكاف العٌباس بف األحنؼ  نعيـ ، أنطكاف ،  –(5)

  .2/827ـ ، 2001-ىػ1421 ، 3أحمد محمد شاكر، دار الحديث ، القاىرة ، ط: ، تحقيؽ الٌشعر كالٌشعراء  ابف قتيبة ،  –(6)

 .المٌتيـ في نسبو ، أك اٌلذم يدَّعي غير أبيو أك غير قكمو :  الٌدعيُّ  –(7)

 . 286ـ ، ص1998 ، 1عمر فاركؽ الٌطباع ، دار األرقـ ، بيركت، ط: ، تحقيؽطب ات الشعراء المحدثيف ابف المعتز، عبد اهلل ،  –(8)
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، منطقيِّا، مطبكعنا، ككاف يتعاطى الفتٌكةى (9)كاف العٌباسي بف األحنؼ شاعرنا ظريفنا، كميفكَّىنا" 
 درىمنا، (10)عمى ستر كعٌفة، كلو مع ذلؾ كـر كمحاسف أخالؽ، كفضؿ مف نفسو، ككاف جكادنا ال يميؽ

.(11)"كال يحبس ما يممؾ، كييكنَّى أبا الفضؿ  
، إاٌل أٌف كؿَّ شعراء الٌدكلة العٌباسيَّدةالعٌباس بف األحنؼ شاعره مجيد، رقيؽ الٌشعر، مف " 

، كال شيئنا مف ضركب الٌشعر، شعره كٌمو غاية في الجكدة شعره غزؿ،   مديح  يو ك  ىجاء
قَّة، كلو ديكاف لطيؼ، يتداكلو النَّاس، كفي بعض نسخو اختالؼ ، عمؿ شعره (1)"كاالنسجاـ كالرّْ

.(2)الٌصكلي نحك مئة كخمسيف كرقة  
، بؿ "  كاف أىمو في البصرة، كبيا مات أبكه، خالؼى الٌشعراء في طريقتيـ، فمـ يمدح كلـ ييجي

.(3)"كاف شعره كٌمو غزالن كتشبيبنا  
كاف العٌباس شاعرنا غزالن، شريفنا، مطبكعنا، كلو مذىب حسف، كلديباجة شعره ركنؽ، كلمعانيو " 

عذكبة كلطؼ، كلـ يكف يتجاكز الغزؿ إلى مديح، كال ىجاء، كال يتصرَّؼ في شيء مف ىذه 
.(4)"المعاني  

كلقد شارؾ األصفياني رأيو جميرة مف اٌلذيف ترجمكا لمعٌباس إاٌل الخطيب البغدادم اٌلذم كاف 
، كىك بيذا يككف (5)"إنَّو لـ يقؿ في المديح كاليجاء إاٌل شيئنا نزرنا: "صادقنا الٌصدؽ كٌمو حيف قاؿ عنو

ٌحة العممٌية ففي ديكاف العٌباس مقطكعتاف في مدح الٌرشيد . مف أٌدؽ القدامى مالحظةن كأقربيـ إلى الصّْ
:إحداىما في بيتيف فقط  

ػا  وىٍسوىًطيػبي   بَّدبى   المىًسػيري ًإلىٍيػػنىا     أىنَّدنىػا نىٍسوىًطيبي مى ػا حى [الخفيؼ]ًإنَّدمى  
كفى أىٍف يىطيػكؿى المىًغيبي  ًحٍبػنىا أميف المَّدػ    ػو ىىاري مىا نيبىاًلي ًإذىا صى
(6)  

:كاألخرل في أربعة أبيات  
ـٍ      ػٍف        ىػٍد كيٍنتى ميٍشوىا نا ًإلىٍيًو  ىٍد   ىًد كرنا ًإفَّد مى [الرمؿ]زىادىؾى اهللي سيػري  

                                                 
 .بميغنا :  مفٌكىنا –(9)

 .ال يممؾ درىمنا أك يعمؽ بو، يحفظ، يدَّخر :  ال يميؽ –(10)

  .286، صطب ات الٌشعراء المحدثيف  ابف المعتز،  –(11)

 .1482-4/1481، 1993، 1إحساف عبَّاس، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، لبناف، ط: ، تحقيؽ، معجـ األدباء  الحمكم ، ياقكت  –(1)

  .265ـ، ص1996-ىػ1416، 1يكسؼ عمي طكيؿ ، دار الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط: ، تحقيؽالفيرست  ابف الٌنديـ ،  –(2)

  .3/259ـ ، 1998 ، 13، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، طمعجـ األعالـ  الٌزركمي ، خير الٌديف،  –(3)

  .8/15، األغاني  األصفياني ،  –(4)

  .127/ 2، 1931، 1، مطبعة الٌسعادة ، مصر ، ط واريخ بغداد  البغدادم ، أحمد بف عمي الخطيب،  –(5)

  .107، صديكانو   –(6)
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ـٍ  كرنا ًبًو       ىيىػًزيػدي اهللي ًبالشُّيػٍكًر النِّػعى  ًعٍش  ىًريرى اٍلعىٍيًف مىسري
ـٍ  ـى  ػي خٍيًر األيمى  يىا أىًميفى اهلًل كىالسَّدػاًعي لىػوي      خيري داعو  ػا
ـٍ  ًجػيادو   ىأىً ػ (7)حبَّدذا األىرضي اٌلوػي أيٍكًطنوييا      أىرضي ًعػزٍّز كى  

كىناؾ بيته آخر قالو حيف اصطحبو الخميفة معو في رحمة إلى خراساف، فكانت مناسبة قاؿ 
:فييا الٌشاعر أربعة أبيات، مدح الخميفة كالكزير ببيت كاحد، كاشتكى اليجرى كالجكل في ثالثة  

سيػركًر     يابنا  ػي ًغٍبػطةو كى [الخفيؼ]أٍسأؿي اهللى خٍيػرى ىػذا المىسيًر     كىا   
ًزيػرً  بُّيػػوي ًبخٍيػًر كى  أنا  ػي عٍسكرو لخٍيًر  إمػاـو      زانىػوي رى

 
ٍ ػدكًر       (1)غٍيرى أنِّي نىغَّدٍصتي ما أنا  ًيػو         ًبموػاحو ًمفى اليكل مى  

(2)     كًبيجرو ًمفى الحبيًب  ىالى وىٍسػ         ػأىٍؿ بأىحكاًؿ عاًشًؽ ميجكًر   

ا ،  ـٍ يكف مدَّاحن      مف المالحظ أنَّوي مديحه ركيؾ، كاالمتناع عف فعمو خير مف فعمو ، كذلؾ ألنَّو ل
نَّما كاف غزالن شكَّاءن  .كا   
يا  ثاء ، قاؿ بعضى لى جانب ىذه األبيات القميمة في المديح ، نجدي في شعره مقطكعات في الرّْ      كا 
:عمى لساف الرَّشيد في رثاء جكاريو ، منيا مقطكعة في رثاء ىيالنةى جاريىة الرَّشيد ، كفييا يقكؿ   

[الطكيؿ] (3)أأبٍغي ًصبنا ًمف بٍعد ىيػالنىةو إذنا       أراًني ميٍمغن  ًمٍف كى ػاًء الحباًئػًب              
            سىأٍكًحشي  مبي بعدىىا مف سيركرًه      كىأيٍكًنسي عيني بالدُّيمكًع السَّدكاكػبً 
ثَّدٍمتي  ػٍكؿى الميبوػم  ًبالمصػائب            ًإذا ذىرى ىٍت عينػي ًلحػرِّ ميصيبػةو      وىمى
ًاًحػبو إ َّد  يًجعػت بصاًحًب  م  صى (4)          أىًجدَّدؾى ما وعفػك كمػكـي ميصيبػةو      عى  

     كثمةى مقطكعة أيخرل في رثاء جارية لمرَّشيد ، لـ يىذكر اسميا ، قاليا عمى لساف الرَّشيد في أربعة 
ا ، ىي  :أبيات أيضن  

دى الزَّدمػافي ًلمٍيمىكػي  ىرىماًؾ                 [الكامؿ]يىا مىٍف وىبىاشىرىًت ال يبػكري ًبمٍكًوػًو        ىصى  
ٍيػثي كيٍنػتي أىراًؾ                أبٍغي األنيس  الى أرىل ًلي ميؤنسنا       إ َّد الوٌػرىدُّيدى حى
ٍمػًكًو لىفىػدىاؾً  ـي ًبمي ٍزنيػوي        لىػٍك يىٍسوىًطيػ            مىًمؾه بىكىػاًؾ  ىطىاؿى بىٍعدىًؾ حي
م  الفيؤاًد ًسكىاًؾ  ؿَّد حى فيظىةه        كىٍي  ى يىحي (5)          يىٍحمي الفيؤادى ًمفى النَّدساًء حى  

:في مقطكعة في ثالثة أبيات ، قاؿ " ضياء"كما رىثى جاريىةى الرَّشيًد   
ري         ييٍيجى كؿُّي نىعيـو سىٍكؼى يي مػ  كى ٍفكى العىٍيًش بىٍعدىًؾ أٍكدىري       كى [الطكيؿ]أ ى ًإفَّد صى  

                                                 
  .334 نفسو ، ص –(7)
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ري  ٍبري الَّدذم كافى ييٍذخى ـى الميٍسوىغاثي بًػًو البيكا      إذا  ىًنػيى الصَّد  لىعىٍمرم لىًنٍع
ٍعفىري  جى ييٍسًعدني يىٍحيى  ك ىٍ ؿه كى (6)سىأٍبكي  ًياءن ميٍسو الًّ لىيػا البيكا      كى  

نيالحظي أفَّ طبيعةى حياة العبَّاس كصمتو بالخميفة ىاركف الرَّشيد ىي التي حتَّمت عميو القكؿ في 
نَّما أٍطمىقىو عمى ًلساًف الرَّشيًد نفًسو ، فجاءى رثاءن  ثاء بشكؿ مباشر ، كا  ثاء ، فيك لـ يطمؽ الرّْ  الرّْ
.ىزيالن ، بؿ عزاء بغير ركح  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .غير أٌني أٍبغى تي ما أنا  يًو      بمناخو مف اليكل م ركرً : في ركاية أخرل _  (1)
  .221 ، ص ديكانو( _2)

  .أوىٍم    ياء بعد ىيالنة البم     أراني مم   مف ك اة الحبائب: في ركاية أخرل _  (3)
  .108 _ 107 ، صديكانو( _ 4)

  .284نفسو ، ص_  (5)
  .221نفسو ، ص_  (6)

.كلمعبَّاس قصيدة طكيمة في سبعةو كأربعيف بيتنا كصىؼى فييا الكرة كالٌصكلجاف كالٌمعبى بيما  

كالعبَّاسي بف األحنؼ ذكرى في شعره مٌرة كاحدة معننى اجتماعينا إنسانينا يمٌس أكتارى القمكب، 
ٍمؽ نحكه حتَّى  كييزُّىا ىزِّا عنيفنا حيف كصؼ الفقيرى كرثى لحالو كلمكانو في المجتمع ، كمشاعر الخى
(1 ):الكالب بقكلو  

كيؿُّي شىٍيءو ً دَّدهي     كىالنَّداسي ويٍغًمؽي ديكنىػوي أٍبكابىيػا     [الكامؿ]يىٍمشي الفى يري كى  
يرل العداكىةى  ى يرل أٍسبىابىيا لىٍيسى ًبميػذًنبو     كى ا كى ٍبغيك ن وىراهي مى  كى
رَّدكٍت أىٍذنابىيػا حى عىٍت لىدىٍيًو كى وَّد  الًكالبي إذا رىأىٍت ذا ثػٍركىةو    خى ى  حى

ٍت عميو ككىشَّدرىت  أىٍنيابىيا ذا رىأىٍت يكمنا   يػرنا عابػرنا     نىبىحى كىاً 
(2)  

إفَّ ىذه األبيات مف أعمًؽ كأمتًع ما قيؿى في القيـ اإلنسانٌية كالمعاني االجتماعيَّة في الٌشعر 
.العربي  

:أمَّا اليجاء فقد كاف أبك الييذيؿ العاٌلؼ يبغض العٌباسى بفى األحنؼ كيمعنو لقكلو  
ٍنوىًصًر       [البسيط]إذا أىرىٍدت سيميكًّا كافى  ناصريكـ     مبي كما أىنا ًمٍف  ىٍمبي ًبمي  

 ىأىٍكًثركا أىٍك أىً مُّيكا ًمٍف ًإساءىًوكيـ     ىكيؿُّي ذىلؾى مىٍحميكؿه عمى  ال ىدىرً 
(3)  

                                                 
 .348ـ ، ص1980 ، 5، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، ط، الٌشعر كالٌشعراء  ي العصر العبَّداسي  الٌشكعة ، مصطفى –(1)

 .112، ص ديكانو – (2)

 .185-184 نفسو ، ص –(3)
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، كقد ىجاهي العبَّاس بف "يعقد الكفرى كالفجكرى في شعره : "فكافى أبك اليذيًؿ يمعنيو ليذا كيقكؿ
.األحنؼ في بيتيف، كلـ ييسمىع لمعبَّاس ىجاء غيره  

مىا وذري     [البسيط]يىا مىٍف ييكىذِّبي أٍخبارى الرَّدسكًؿ ل د    أٍخطىأتى  ي كيؿِّ ما وىٍأوي كى  
مىٍيؾى  ى ىٍد     أىواؾى ًمٌني بما   وىٍشوىيي اٍل ىدىري  ارم عى ٌكذَّدٍبتى ًباٍل ىدىًر الجى
(4)  

ككافى طبيعيِّا أٍف يغضبى الشَّاعري لنفسو، فيك لـ يكف كافرنا إالَّ في نظر أبي اليذيؿ فأنشأ 
ىذيف البيتيف ثأىرى فييما لنفسو كسخرى مف أبي اليذيؿ كجماعتو كمعتقداتيـ بعاٌمة كبالقضاًء كالقدًر 

كّْه .الجارم عمى مٍيجي  
مدرسة إفَّ المتتبّْعى لمعبَّاًس في ديكانو ال تكاد تقع عيناه إاٌل عمى الغزؿ الٌرقيؽ اٌلذم تتنازعو 

ٍف لـ تىٍجًر عمى لسانو عبارات الفجر كألفاظ جميؿ حيننا، كمدرسة عمر بف أبي ربيعة حيننا آخر ؛ كا 
الفحًش التي كانت تجرم أحياننا عمى لساًف عيمر، كلعٌؿ العٌباس قد صدؽ في كصؼ نفسو حيف قاؿ 
:ىذيف البيتيف  

 
 

ًر    ـً  كىالبىصى ًوػكيـ        ىًعٍندىكيـ شىيىكىاتي السَّدمػ بٍّز  ػي  ًزيىػارى وىػٍأذىنيػكفى ًلصى [البسيط]ُى  
لكػٍف  اًسؽي النَّدظىرً  ميًر كى ميكسي ًبًو       عىؼُّي ال َّد (1)        ى ييٍ ًمري السُّيكءى إٍف طاؿى الجي  

 
ما : "كىذا معنى جديد عمى الشّْعر، غريب عمى الٌشعراء، بحيث عمَّؽى عميو األصمعي قائالن 

.(2)"زاؿى ىذا الفو  ييدخؿ يده  ي جرابو  ال يخرج شيئنا، حٌو  أدخميا  أخرجى ىذا  
 

حيف أكقؼى العٌباسي شعره عمى الغزؿ دكف غيره مف فنكف الٌشعر كاف يعمد إلى اتخاذ ذلؾ 
ا، غير مباؿو باٌلذيف اٌتيمكه ًبًقصًر الباع في الٌشعًر ألنَّو لـ يعٌدد القكؿ في فنكنو  مسمكنا، كالتزامو منيجن
:المختمفة ، فقاؿ  

مىا ًمنِّي الًيجاءي كى ى اٍلمىًديحي           لحكني [الكا ر]   (3) ً ي ال ىًريًض  ى يٍمتي أىٍليك         كى  
 

                                                 
  .16/ 8 األغاني األصفياني ،  –(4)
  .216، صديكانو   –(1)

  .8/17، األغاني  األصفياني،  –(2)

  .125، صديكانو   –(3)
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:أسطكرة ك اة العٌباس  
:     يركم األصمعي قٌصة كفاة العٌباس بف األحنؼ ، فيقكؿ  

بينا ذات يكـ قاعده في مجمس بالبصرة ، فإذا أنا بغالـ ، أحسف الٌناس كجينا كاقؼ عمى رأسي      " 
مكالم يريدي أف يكصي إليؾ ، فقمت معو ، فأخذ بيدم حتى أخرجني إلى الٌصحراء،  فإذا أنا : فقاؿ 

ذا ىك يجكدي بنفسو كىك يقكؿ  :بالعباس بف األحنؼ ممقنى عمى فراشو ، كا   
 

ًنٍو              [المديد]                 يا بعيدى الٌدار عف كطىًنٍو          ميٍفرىدان يبكي عم  شجى  
ـي  ي بدًنٍو  (1)                 كيمَّدما جدَّد البكاءي بو                دٌبًت األس ا  

 
:    ثـ أيغمي عميو ، فانتبو عمى صكت طائر عمى شجرة كىك يقكؿ  
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[المديد]كل د زاد الفؤادى شجن            ىاوؼه يبكي عم   ىنىًنٍو                                
                          (2)               شفَّدوي ما شٌفني  بىك              كمُّينا يبكي عم  سىكًنٍو 

 
(3)"      ثـ أيغمي عميو فظننتيا مثؿ األكلى ، فحٌرٍكتيوي فإذا ىك ميت   

     كركل المسعكدم القٌصة في شكؿ آخر عمى طريؽ الحجيج حيث استدعى غالـ العٌباس بعض 
الركايتاف متٌفقتاف في الٌشعر الذم أنشده العٌباس . الحٌجاج الماٌرة اٌلذيف حضركا كفاتو كقامكا عمى دفنو

(4). قبؿ اإلغماءة ، كالٌشعر الذم أنشده عند سماعو صكت الٌطائر   
     

    كىكذا يككف العٌباس قد عاش حياتو شعرنا كعشقنا ، كتنٌفس طكاؿ حياتو حبِّا كشعرنا ، كىاىك يسٌمـ 
.ركحو عمى قارعة الٌطريؽ ،كىك ينشد شعرنا ،كيبكي حبِّا، كيذكب عشقنا   
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .363 ، 362، ص ديكانو ( _ 1)
.نفسو ، نفس الصفحات _  (2)  

  .133_132/ 12 ، ، واريخ بغدادالبغدادم ، أحمد بف عمي الخطيب _  (3)
،     (ـ.د)محٌمد محيي الٌديف عبد الحميد ، دار الٌرجا لمٌنشر كالٌطبع ،:، تحقيؽ مركج الٌذىب المسعكدم ، عمي بف الحسيف ، _  (4)  

  .                                      109 / 4،  (ت.د)       

:آراء كبار األدباء ال دماء كالٌن اد ككبار الفنَّدانيف  ي العبَّداس:* المبحث الثٌاني  
رى ممىكىتىو الفنّْيَّة السَّخيَّة لمففّْ كحده، ييسعد  عاشى العٌباسي بف األحنؼ حياتو لمحبّْ كالشّْعًر، كسخَّ

فمـ يمدح خميفةن أك كزيرنا أك . بو الٌناسى دكف أجر، كييدخؿ السَّمكل إلى قمكب العشَّاؽ دكف جزاء
ا إاٌل نادرنا جدنا، فكاف قيثارة عذبة اإليقاعي عمى شفتٌي  صاحبنا، كلـ ييجي خصمنا أك حاقدنا أك مبغضن

يدنا يشدك ًبأرٌؽ األنغاـ، كأعذب األلحاف. الٌزماف كانت حياتو مسرحيَّةن عاطفيَّةن رائعة . كطائرنا غرّْ
تخمَّمتيا حرارة الحٌب، كمرارة الٌصٌد، كحرقة الٌشككل، كلكعة العشؽ، كفرحة الكصؿ، كأمؿي الٌمقاًء، 

.كمشاىدي الحرماف  
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لقد قصر العٌباسي فٌنوي عمى الحٌب كالعشًؽ صدِّا ككصالن، كحنيننا كأنيننا، كلكعةن كشككل، 
لىينا بيا ا ًبًمقائيا كبكاءن عمى فراقيا، كألىمنا لرحيميا. كمكابتة كلقاء، ككصفنا لمحبيبًة ككى كصؼ . كفرحن

.الٌشكؽ كطكؿ الٌميؿ كامتناع الٌنكـ كطكؿ اليجر ، كغاص إلى نفكس العاشقيف كالميحبّْيف  
كلئف عابى بعضي النَّاًس عمى العبَّاس أنَّوي قصر شعره عمى الغزؿ كجعمكا مف ذلؾى عالمةى 

لكال : " يجعؿ مف ذلؾ آية نبكغ كعبقريَّة حيف قاؿأبا عثماف الجاحظقيصكر، فإفَّ كبيرى بيمغاًء العربيَّة 
أفَّ العبَّاسى بف األحنؼ أحذؽ النَّاس كأشعرىـ، كأكسعيـ كالمنا كخاطرنا، ما قدرى أٍف يجعؿى شعرىهي في 

ـي شاعرنا كاحدنا لزـى فنِّا . مذىبو كاحدو ال يجاكزه، ألىنَّوي ال ييجك كال يمدح كال يتكسَّب كال يتصرَّؼ كما نعم
.(1)"كاحدنا لزكمو فأحسفى فيًو كأكثر  

كلـ يكف الجاحظ كحده الميعجب بشاعريَّة العبَّاس بف األحنؼ المأخكذ برٌقة معانيو، المفتكف 
بعذكبة شخصيَّتو، بؿ إفَّ كثيريفى غيرىه مف ذكم القدًر الرَّفيًع مف أدباًء العربيَّة كنيقَّادىا يشارككف 

 كبير ركاة الٌشعر العربي، كصاحب األخبار الٌطريفة كالنَّكادر العذبة األصمعيٌ الجاحظى رأيو، فيذا 
:(2)ييٍسأىؿي عف أٍحسًف ما يحفظي مف شعًر المحدثيف، فيقكؿ قكؿى العبَّاًس بف األحنؼ  

ٍرتي غٍيرى ميرىا ىًب    زي اًؾ كى اًوبىةن لىسىكَّدفى  رٍكعىوي    أىمىًمي ًر ى [الكامؿ]لىػٍك كيٍنًت عى  
دِّ اٍلعىاًوبً  دُّي المىميكًؿ ًخالىؼي  صى ـٍ ًوكيٍف ًلػي ًحيمىةه     صى مىٍمًت  ىمىػ  لًكٍف مى
مَّدمىني ًبكىٍعدو  كىػاًذبً  اءى  ًببيٍخًمًو     لىٍك كىػافى عى ـى الرَّدجى رَّد مىٍف  ىطى  مىا  ى

ُّـي أىٍصبىحى يىا  اًحبً " ظميكـي "اٍليى ميصى ُّـي شىرُّي مي ىاًرفو  كى مي ىاًرًنػي     كىاٍليى
(3)  

ككافى بيف األصمعيّْ كالعبَّاس بف األحنؼ معاتباته كثيرةه كمطارحاته لطيفة جرل أكثرىا في 
ٍيف :كقد أبدل األصمعيُّ إعجابىو بقكؿ العٌباس. مجمس الرَّشيد اٌلذم كاف يعجب باألديبىٍيف الكبيرى  

ًر   ـً  كىالبىصى ًوػكيـ        ىًعٍندىكيـ شىيىكىاتي السَّدمػ بٍّز  ػي  ًزيىػارى [البسيط]     أىوىػٍأذىنيػكفى ًلصى  
لكػٍف  اًسؽي النَّدظىرً  ميًر كى ميكسي ًبًو   عىؼُّي ال َّد (1) ى ييٍ ًمري السُّيكءى إٍف طاؿى الجي  

:    كمضى األصمعٌي إلى القكؿ  
.(2)" ما زاؿى ىذا الفو  ييدخؿ يده  ي جرابو  ال يخرج شيئنا، حٌو  أدخميا  أخرجى ىذا "   

                                                 
 .8/16، األغاني األصفياني ،   –(1)

(2)
  . ، نفس الصفحة المصدر الٌسابؽ  –

 .80-79، صديكانو   –(3)

  .216، صديكانو   –(1)

  .8/17، األغاني األصفياني ،  –(2)
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كلـ يكف األصمعٌي كحده بيف كبار أدباء العربيَّة الميعجب بيذه األبيات الغزليَّة الٌرقيقة،    
نَّما شاركو في ذلؾ   األديب النَّاقد الذكَّاقة ضمفى ترجمتو لمعبَّاس، كيمضي ابفي عبد اهلل بف المعوزٌ كا 

:المعتٌز في إظياًر استحساًنو لشعر العٌباس بف األحنؼ كافتتاًنو بمعانيو حيف ييرٌدد قكؿى العبَّاس  
ـي ًمٍنكيـ ًبما أى يكؿي كى ىػٍد    نىاؿى ًبػًو العىاًش كفى مىٍف عىًش يكا         [المنسرح]أيٍحرى  

(3)ًصٍرتي كىأىنِّي ذبىػالىةه نيًصبىٍت    ويً يءي لمنَّداًس كىًىػيى وىٍحوىًرؽي   
َـّ يشفع ابفي المعتٌز إعجابو بقكلو إفَّد ىذا ال كؿى مف بديـ ما لمعبَّداس كطريفو، كمٌما ليس : "       ث

.(4)"أًلحد  ي معناه شيء يدانيو   
 كثير اإلعجاب بشعر العبَّاس حتَّى أنَّو لـ ييغىفّْ إبراىيـ المكصميككاف الميغنّْي األديب الفنَّاف 

.(5)شعر أحدو مف الٌشعراء أكثر مٌما غنَّى في شعر ذم الرُّمَّة كالعبَّاس  
، كىك ذركة مف ذرل األدب كالٌشعر كالنَّقد كالعزؼ        إسحؽ بف إبراىيـ المكصميكأمَّا 

:(6)كالغناء كالحكمة في تيار الحضارة العبَّاسيَّة، فكاف مف اإلعجاًب بالعبَّاس ال يفتأ يرٌدد قكلو  
ٍنوي نىياًني     ػالًف     عىًف النَّدٍكـً إفَّد اليىٍجرى عى بِّرىاًنػي أىيُّييػا الرَّدجي [الطكيؿ]ً فػا خى  

ـٍ كىٍيؼى طىٍعميوي     ًصفىا النَّدٍكـى ًلي إٍف كيٍنويما وىًصفىافً  كىٍيؼى يىكيكفي النَّدٍكـي أى  كى
ٍيدى ًلي ًبالنَّدٍكـً ميٍنذي زىمىافً  نِّي لىميٍشواؽه إلػ  النَّدٍكـً  ىاٍعمىما     كى ى عى كىا 
(7)  

يىٍفًتفي العبَّاسي بف األحنؼ كبار شعراء زمانو كعمى رأسيـ شيخ الشُّعراء المخضرميف في  كى
ـي مدرسة الميحدثيف  ما  كىك ضنيف بإطراء الٌشعراء طبعنا كسجيَّة بٌشار بف بردالعصر العبَّاسي كا 

:كاستكبارنا كلكنَّو يسمع قكؿ العبَّاس  
ػؿي الميعىذِّبي نىٍفسىوي     أىٍ ًصٍر  ىػً فَّد ًشفىاءىؾى اإلٍ صػاري     [الكامؿ]يىا أىيُّييػا الرَّدجي  

ٍيػننا ييًعينيػؾى دىٍمعييىا ًمػٍدرىاري  ٍيًنؾى  ىاٍسوىًعٍر    عى  نىزىؼى البيكاءي ديميكعى عى
ٍيػننا ًلٍمبيكػاًء  ويعػاري  ٍينىوي وىٍبكػي  ًبيىا     أىرىأىٍيػتى عى مىٍف ذىا ييًعيريؾى عى
(1)  

ما زاؿ غالـه مف بني حنيفة يدخؿ نفسو  ينا : "فال يمبث الٌشاعر الكبير أٍف ييعٌمؽ قائالن 
.(2)"كيخرجيا حٌو   اؿ ىذا الٌشعر  

                                                 
  .271، صديكانو   –(3)

  .287، صطب ات الٌشعراء المحدثيف  ابف المعتز،  –(4)

  .8/20، ، األغاني  األصفياني  –(5)

  .8/18، المصدر السَّدابؽ   –(6)

  .367، ص ديكانو – (7)

  .182، ص ديكانو – (1)
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فَّ الٌشاعرى الكبير  ما حسٍدتي أحدنا : " كىك كثير الٌتصادـ مع شعراء زمانو يقكؿأبا العواىيةكا 
: في قكلوإٌ  العبَّداس بف األحنؼ  

مى   يٍربو  ىذىاؾى ىيكى البىعيدي  ـٍ وىنىٍموي     عى ـى ال ىًريبي  ىمىػ ًإذا اٍموىنىػ
[الكا ر]         (3)  

.(4)"  نَّدي كنتي أكل  بًو منو كىك بشعرم أشبو منو بشعره  
، فجعمت أكتب عنو أشياء أعرابٌي  صيح ظريؼأتاني : "     ركل األديب أحمد بف إبراىيـ قاؿ
ـٌ قاؿ :أنشٍدني ألصحابكـ الحضرٌييف فأنشدتو لمعبَّاس بف األحنؼ: حساننا، ث  

ػوى الشَّدٍرًب    ًبالرَّداًح لىمَّدا  ىابىمىٍت أىٍكجي ٍمويوي    كى [الطكيؿ]ذىكىٍرويػًؾ ًبالوُّيفَّدػاًح لىمَّدػا شىمى  
ًبالرَّداًح طىٍعمنا ًمٍف مي ىبَّدًمًؾ العىٍذبً  وىذىكَّدٍرتي ًبالوُّيفَّداًح ًمٍنػًؾ سىكىاًلػفنا     كى
(5)  

.(6)"ىذا عندؾ، كأنت وكوب عنِّي،   أينشدؾ بعد ىذا:    فقاؿ  
ما أعرؼي  ي العراؽ أحسف مف  كؿ ابف : " يقكؿعبد اهلل بف العبَّداس بف الف ؿكىذا األديب 

:(7)األحنؼ  
ـي كىالزَّدمىفي    افى رىبِّ العيال مىا كػافى أىٍغفىمىني    عىمَّدا دىىىٍوني ًبػًو األىيَّدػا [البسيط]سيٍبحى  

في  زى ـٍ يىٍدًر مىا الحى ـٍ لى ـٍ بىٍعدىىي ـٍ يىذيٍؽ  يٍر ىةى األىٍحبىاًب ثيَّـد يىرىل    آثارىىي ًمٍف لى
( 8)  

ما رأيتي كالمنا محدثنا : " قكلو في اإلعجاب بشعر خالوإبراىيـ الٌصكليكيركم األصفياني عف 
:مف قكؿ العبَّاس بف االحنؼأجزؿى ر َّدة ك  أصعب سيكلة ك  أبمغ  ي إيجاز   
فىاًء مىميكـي  م  طيكًؿ الجى دٍِّد دىاًرسى العىٍيًد بىٍينىنا     ًكالنىا عى [الطكيؿ]    (9)وىعالىػٍكا نيجى  

:كييتًبع ذلؾ بقكلو  
وَّد  ًإذا أىٍي ىظيكًني ًلٍميىكل رى ىديكا ـٍ     حى دَّدوىيي ٍبكػي اٌلذيفى أىذا يػكًنػي مىكى            ى
[البسيط]  (10)  

:كيينشدي إبراىيـ الٌصكلي مف شعر خالو ألبي حاتـ الٌسجستاني ىذه األبيات  

                                                                                                                                                 
  .1/212ىػ، 1324، 1، المطبعة الكبرل االميرٌية ، مصر ، طاألمالي  القالي ، أبك عمي،  –(2)

  .158، ص ديكانو – (3)

  .8/19، األغاني  األصفياني ،  –(4)

  .89، صديكانو   –(5)

  . 19، 8/18، األغاني  األصفياني ،  –(6)

  .8/19، المصدر السابؽ   –(7)

  .355، ص ديكانو – (8)

  .333 نفسو ،  –(9)

  .142 نفسو ، ص –(10)
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ًعيًؼ الكىاًلدي  لىػًد ال َّد ؽَّد ًلٍمكى [الكامؿ]   (1)كىاهلًل لىػٍك أىفَّد اٍل يميػكبى كى ىٍمًبػيىػا     مىا رى  
:كقكلو  

دُّي الميمكًؿ ًخالىؼي صدِّ العىاًوبً  ـٍ وىكيٍف ًلػي ًحيػمىةه     صى مىٍمًت  ىمىػ ًلًكٍف مى
[الكامؿ]   (2)  

:كقكلو  
اءىٍت أيميكره  ى ويطىػاؽي ًكبىػاري  ـى اٍلفىوى  ليجى ى اليىكىل     جى وَّد  ًإذىا اٍ وىحى حى
[الكامؿ]   (3)  

َـّ يمضي إبراىيـ قائالن ألبي حاتـ .(4)"ىذا كاهلل ما   ي در أحد أٍف ي كؿى مثمو أبدنا: "ث  
ىذا ما كاف مف شأف إعجاب األقدميف مف األدباء كالنُّقاد في تقييـ شعر العبَّاس بف األحنؼ 

بداء اإلعجاب بو، غيرى أفَّ شخصٌية العٌباس كخمقو كسمككو لـ تكف تقؿُّ رقَّةن كعذكبةن كنقاءن عف رٌقة  كا 
شاعرنا ظريفنا كميفكَّدىنا  محٌمد بف عامر الحنفي- حسبما كصفو –فمقد كاف . شعره كعذكبتو كنقائو

منط يًّا مطبكعنا، ككاف يوعاط  الفيوكَّدة عم  سور كعفَّدة، كلو مـ ذلؾ كـر كمحاسفي أخالؽو ك  ؿ 
.(5)مف نفسو، ككاف جكادنا   يب ي الماؿى  ي يديو ك  يحبسي ما يممؾ  

كلي  يصفيو إبراىيـ بف العبَّاس الصُّ : " فيقكؿ- ككاف كثيؽى الٌصمة بو بحكـ ككنو ابف أيختو–كى
ا، جميالن، ظريؼى اٌلمساًف، لك شئت أف  ، لـ يحٌب سامعو أف يسكت، ككاف  صيحن ـى كاف كاهلًل إذا وكمَّد
.(6)"و كؿى إفَّد كالمو كيمَّدو شعر ل يمت   

كاف مف : "كيحٌدد أديب العراؽ أبك العٌباس المبٌرد معالـ شخصية ابف األحنؼ في قكلو
الٌظر اء، كلـ يكف مف الخمعاء، ككاف غز ن ، كلـ يكف  اس نا ، ككاف ظاىر الٌنعمة ، ممككٌي 

. (7)"المذىب، شديد الٌورؼ  
ٍمًؽ اهلل إذا حدَّدث : "كاف العبَّاس كما قاؿ بعضي مىف كصفىو لحصرما   كفيو يقكؿ  أحسفي خى

دِّث اسوماعنا ، كأمسكيـ عف مالحاة إذا خكلؼ ، ككاف ممككٌي المذىب ،  حديثنا ،كأحسنيـ إذا حي
ظاىر الٌنعمة ، حسف الييئة، ككانت  يو آ ت الٌظرؼ، كاف جميؿى الكجو ،  اره المركب، نظيؼى 

                                                 
 .139 ص،ديكانو  –(1)

 .79ص،  نفسو– (2)

 .182ص،  نفسو– (3)

 .8/17، ، األغاني  األصفياني– (4)

 .286، صطب ات الشعراء المحدثيف ،  ابف المعتز– (5)

 .8/15، األغاني األصفياني،  –(6)

 .، نفس الصفحةالمصدر السابؽ  –(7)
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الٌثكب، حسف األلفاظ ، كثير النَّدكادر، رطب الحديث ، با ينا عم  الٌشراب، كثير المساعدة، شديد 
ا ، كاف يونزَّده عف ذلؾ، كييشٌبو مف المو ٌدميف بعمر بف أبي  اءن ، ك  مدَّداحن ـٍ يكف ىجَّد ا حوماؿ، كل
(1)"ربيعة  

ككالـ –    ككػاف النُّقاد يشبّْيكف العبَّاسى بفى األحنؼ في غزلو بعمر بف أبي ربيعة، إذ كاف كالميو 
مشاكالن لكالـ النّْساء كميكافقنا لًطباعيٌف، ثيَـّ إنَّو كاف في غزلو ىذا غزير الفكر، كاسعى الكالـ، - عمر

كأشار غركنباـك إلى أثر . كثير الٌتصٌرؼ، ككاف العمماء بالشّْعر ييقدّْمكنو عمى كثير مف المحدثيف
.(2)شعر العٌباس في شعر شعراء التركبادكر  

ما أعرؼ أحسف مف شعر العٌباس  ي إخفاء : " يقكؿسعيد بف جنيدسمعتي :      كقاؿ الٌصكلي
:(3)أمره حيث ي كؿ  

[الكا ر]أيًريػديًؾ ًباٍلكىػالـً   ىأىوَّدً يًيـ      ىأىٍعمىدي ًباٍلكىػالـً ًإل  ًسػكىاًؾ              
اًحؾه كىاٍلً ٍمػبي بىاؾً  ًكي ًليىٍخف      ىًسنِّي  ى حى (4)كىأيٍكًثري ً يييـ  ى  

ابف األحنؼ أشعر : " يقكؿالٌزبٍير بف بٌكارسمعتي : حٌدثني المغيرة بف محمد قاؿ:      كقاؿ الٌصكلي
:في قكلوالنَّداس   

نَّدػا مىا ويكىمِّمينىا     الشُّيٍغؿي ًلٍم ىٍمًب ًلٍيسى الشُّيٍغؿي ًلٍمبىدىفً  [البسيط] (5)وىٍعوىؿُّي ًبالشُّيغًؿ عى  

ـي شيئنا مف أيمكر الٌدنيا خيرىا كشٌرىا إٌ  كىك يصمح أف ييوىمثَّدؿ  يو بيذا النِّصؼ :       كيقكؿ   أعم
(6)."األخير  

                                                 

  .342 ، ص1996 ، 1الحصرم ، إبراىيـ بف عمي، زىر اآلداب كثمر األلباب ، منشكرات كزارة الثقافة ، سكريا ،دمشؽ، ط_  (1)
 .2/142ـ، 1975، 2، دار العمـ لممالييف، بيركت، طواريخ األدب العربي فركخ، عمر، –(2)
  .18 /8 ، األغانياألصفياني ، _  (3)
  . 282 ، ديكانو( _ 4)
  .361نفسو ، ص _  (5)
  . 18 / 8 ، األغانياألصفياني ، _  (6)
  .245 ، ص ديكانو( _ 7)
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كلي حٌدثني عمي بف نصرو قاؿ حٌدثني خالي أحمد بف مركاف قاؿ  الكاثؽكاف بيف : "      كقاؿ الصُّ
كبيف بعض جكاريو شٌر، فخرج كسالف، فمـ أزؿ أنا كالفتحي بفي خاقاف نحتاؿي لنشاطو فرآني أيضاحؾ 

: حيث يقكؿ اوؿ اهلل ابف األحنؼ: الفتحى فقاؿ  
نىعىا    ػا صى ٍمدي ًلمَّدًو عىٍدؿه كيؿُّي مى كىيىا      ىاٍلحى [البسيط]عىٍدؿه مف اهلًل أىٍبكىػاًني كىأىٍ حى  

دىعا  مىٍيًو اٍلحيبُّي  ىاٍنصى م   ىٍمًبػي كىأٍنديبيػوي      ىٍمبه أىلىحَّد عى (7)اٍليىٍكـى أىٍبًكي عى  

".  أنت كاهلًل يا أمير المؤمنيف في كضع التمثُّؿ مكضعو أشعر منو كأعمـ كأظرؼ: فقاؿى الفتحي 
    

إٍف كنت تستطيؿي بعٌز الخالفة : "     كقيؿ كاف لمكاثؽ جارية ييكاىا، كقد جرل بينيما عتبه فقالت لو
فأنا أدٌؿ بعٌز الحٌب، أىتيراؾ لـ تىٍسمع بخميفة عشؽ قبمؾ قٌط، فاستكفى مف معشكقو حٌقو؟ كلكٌني ال 

:(1) حيث يقكؿهلل دٌر ابف األحنؼ: فقاؿ الكاثؽي . أرل لي نظيرنا في طاعتؾ  
مىا وىٍحسىًبيني أىرىل العىاًشً يفى    بىمىػ  ثيَّـد لىٍستي أىرىل ًلػي نىًظيرنا                  أ [المو ارب]ُى  

ٍيرنا كىًثيرنا  (2)لىعىػؿَّد الٌػًذم ًبيىدىٍيًو  األيميكري    سىيىٍجعىؿي ً ي الكيٍرًه خى  

ىك أرؽُّي مف الكىـ، كأحسف مف : " كقد ضمَّيما مجمس فقاؿأبك نكاس عف العبَّداس      سيئؿ 
".الفيـ  

:(3)اٌلذم ي كؿ: مىف أشعر الٌناس؟ قالت:  جارية الٌناطفيلعنافكقيؿ   
ٍشًر   لىٍستي ًبسىاؿو عىٍف ىىكىاًؾ ًإل  الحى وَّد  يى يكليكا لى ىٍد  سىالى    كى ـٍ حى ريكي [الطكيؿ]كىأىٍىجي  

مى  اٌلذم    ييًحبُّي شىًفي نا نىازىعى النَّدػاسى ًباٍليىٍجرً  لىكٍف ًإذىا كىافى اٍلميًحبُّي عى كى
(4)  

.(5)"أغزؿي النَّداس ":البيحورمكقاؿ عنو   
كىناؾ ًمف ترٌصد لمعبَّاس بف األحنؼ مف عمماء عصره مٌمف درجت أذكاقيـ عمى شعر 

فمـ يرتضكا إاٌل الٌنيج اٌلذم نيجكه، فتكٌقفكا عند حدكد القرف الثٌاني . القدماء، كداركا في دائرة الٌسمؼ
مف شعر قالو األمكٌيكف كبعض مف قٌمدكىـ، كلـ يعترفكا بالمحدثيف، مف أمثاؿ أبي عمرك ابف العالء 
كاألصمعي كمف شابييـ ؛ مٌمف أكرد صاحب المكٌشح تعميقات ليـ عمى شعر الميحدثيف، عائبيف ما 
:ليس بعيب ؛ كأف يتسٌخط األصمعي عمى شعر العبَّاس كيتَّيمو بسخؼ الٌمفظ في قكلو  

                                                 

  .18 / 8 ، األغاني ، األصفياني_ (1)

  .198 ، ؿ ديكانو( _ 2)

  .342 ، ص زىر اآلداب كثمر األلبابالحصرم ، _  (3      )

 .201، صديكانو –(4      )

 .259، صاألعالـ  الٌزركمي ، –(5      )
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ٍجيىًؾ، كىالسَّداعىةي كىػالشَّدٍيًر           وَّد  أىرىل    كى ٍكًؿ  حى [السريـ]اليىٍكـي ًمثٍػؿي الحى  
 ًإفَّد الٌػذم أيٍ ًمري ًعٍنػدى  اٌلذم    أيٍظًيػري كىاٍل ىٍطرىًة  ػي اٍلبىٍحرً 
سىطىوي    ًذٍكراًؾ كىالوَّدٍكحيدي  ػي  سىٍطرً   لىٍك شيؽَّد عىٍف  ىٍمًبي وىرىل كى

ـٌ قاؿ :    ث  
ػا وىػٍدًرم     مى [السريـ]يىا مىٍف وىمىادىل  ىٍمبيوي ً ي اليىكىل     سىاؿى ًبػؾى السَّدٍيؿي كى  

سىًف البىٍصًرم   (6)أىبىٍعدى أىٍف  ىػٍد ًصٍرتى  أيٍحديكثىةن     ً ي النَّداًس ًمٍثؿى الحى
".لعمرم إٌف الحسف البصرم مشيكر، كلكف ليس ىذا مكضع ذكره: " قاؿ األصمعي  
ا  األخبارم عمى قكؿ العبَّاس كاٌتيامو ىك كأبك العتاىية لممدائني كييكرد المرزباني اعتراضن

( .1)"يكثراف الحٌز ك  ييصيباف المفصؿ: "بأٌنيما  

يكفي أف و رأ الٌشعرى العٌباسي لوعمـ أفَّد غزؿ العٌباس كاف : " فيقكؿطو حسيفكأٌما الٌدكتكر 
،  مـ يبمغ إو اف الغزلييف مف -كما ي كؿ الفرنسيكف" -س ط بيف كرسٌيٍيف"غريبنا  ي عصره، كأٌنو 

نَّدما جاء  اورنا  مَّدما يورؾ  ي  شعراء بني أميَّدة، كلـ يبمغ إجادة العابثيف  ي شعراء بني العبَّداس، كا 
الٌنفس أثرنا  كيًّا، ألفَّد الفف الذم أراد أف يخوىصَّد بًو كاف  د ان    عصريه كانويت األسبابي الوي 
( .2)"أكجدوو كمكَّدنت الٌناسي مف إو انو كاإلجادة  يو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .187، صديكانو  –(6      )
  .94ـ ، ص1960، (ـ .د)عبدالٌستار أحمد فٌراج ، دار إحياء الكتب العربية ، :  ، تحقيؽمعجـ الٌشعراءالمرزباني ، _ (1) 

  .1/294،  (ت .د ) ،12 ، دار المعارؼ ، مصر ، ط حديث األربعاءحسيف ، طو ، _ (2 )
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:بيئة العٌباس العاٌمة: *المبحث الثالث  
صمى – (محٌمد)بعد سقكط األمكٌييف في الٌشاـ، انتقمت الخالفةي إلى بني العٌباس عـٌ الٌرسكؿ 

، ككاف مؤٌسس دكلتيـ أبا العٌباس الٌسٌفاح اٌلذم قتؿ أمراء بني أميَّة، كجعؿ مدينةى -اهلل عميو كسمـ
األنبار في العراؽ قاعدة ميمكو، ثيـٌ خمفو أخكه أبك جعفر المنصكر اٌلذم بنى بغداد كنقؿى ًإلييا كرسيَّ 
.(1)الخالفة  

تعتبر بغداد عاصمة أبي جعفر المنصكر، ممٌثالن لبيئة العبَّاسٌييف، كمكثفنا لصكرة الحياة 
كقد بناىا المنصكر عمى الشَّاطئ الغربي مف دجمةى، بدأى بحيّْ الكرخ كبعد . كالمجتمع في ىذا العصر

أٍف ضاؽى ىذا الحٌي بساكنيو تطمَّع المنصكر إلى الجانب الٌشرقي مف نير دجمةى كبنى فيو قصرنا البنو 
ـٌ أخذت تنمك كتٌتسع حٌتى أصبحت ال تقؿُّ  الميدم، كثكنات لمجيش تتخٌمميا األشجار كالبساتيف، ث
جماالن كتنسيقنا عف الجانب اآلخر، كسيمّْيت بالٌرصافة، ثـٌ كصؿ المنصكر بيف شطرم المدينة بعدَّة 

، كأصبحت بعد ذلؾ حٌي الخمفاء ، كالٌطبقة العالية الٌرفيعة الٌثريَّة الميترفة، كقد ضَـّ قصكر (2)جسكر
الخمفاء كاألمراء كالكزراء كسادة القكـ كأثريائيـ، ككاف بيا بيكتي البرامكة كغيرىـ ، ككانت شكارعيا 

ا ألبنائيـ كجكارييـ كحاشيتيـ ككاف الكرخي الحيَّ الٌشعبٌي الٌتجارم تسكنو الطبقة الكسطى مف . مسرحن
أصحاب الكظائؼ كالتٌُّجار، كأصحاب الًحرىؼ، تكجد فيو الٌدكاكيف، كدكر الٌميك اٌلتي تعمر بالقياف 
كالميغنّْيات كبيكت الخمر التي يقكـ عمييا الذمّْيُّكف مف نصارل كييكد
(3).  

                                                 
 .350-349، صواريخ األدب العربي الفاخكرم، حٌنا،  –(1)

  . 115/ 1،  ، واريخ  بغداد أحمد بف عمي،  البغدادم –(2)

 .60-59 ـ، ص1993، منشأة المعارؼ، اإلسكندرٌية ، األدب  ي عصر العبَّداسٌييف سالـ، محٌمد زغمكؿ،  –(3)
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قامت الٌدكلة العبَّاسيَّة عمى أكتاؼ الفرس كالٌشعكبيَّة كالعرب المناىضيف لمٌدكلة األمكيَّة، 
فشالت كفَّة العرب، كرجحت كٌفة األعاجـ، كأصبحى العرب عنصرنا مف العناصر الكثيرة التي احتكتيا 

الٌدكلة العبَّاسيَّة كتغمغؿى الفرسي في صمب الٌدكلة، فكاف منيـ القٌكاد، كالكزراء، كالحٌجاب، كالكالة 
كالكيتَّاب، كأدخمكا سياسة الحكـ الميطمؽ عمى العرب، كجعمكا قصكرى الخمفاًء في بغدادى أشبو بقصكر 
األكاسرة في المدائف ككما أدخمكا طرائقيـ في تنسيؽ الٌدكاكيف كأساليب الحرب كنيظـً الحكـ، كالحياة 
االجتماعٌية في األكؿ كالشرب، كالٌمبس كاألعياد، كالٌميك، كالعبث، كنشأت الٌنزعة إلى الٌتجديد كعمىت 

.(4)أم تخٌير أحسف ما في الحضارات القديمة كالعمؿ بيا" الٌتخٌير"الميناداةي بمذىب   
العراؽي قيطره اشتير مف قديـ الٌزماف بالحضارة كالٌرقٌي، كتداكلت عميو أيمـه كشعكب كثيرة عريقة 

في المدنيَّة مف مثؿ األشكرٌييف كالفرس كالٌسرياف كتركت فيو آثارىا العمميَّة كالفٌنٌية، كىك إلى ذلؾ قيطره 
غنيّّ تكثر مياىو كخيراتو، أمَّا بغداد عاصمة الخالفة فيي تقعي عمى ضٌفة نير دجمة الغربٌية، 

ىذا مكقعي معسكر صالح ، ىذه : "، حتَّى قاؿ الخميفةي المنصكر(1)كمكقعيا ىذا يخٌكليا أىٌمٌية كبرل
دجمة، ليس بيننا كبيف الٌصيف شيء يأتينا فييا كٌؿ ما في البحر، كتأتينا الميرة مف الجزيرة كأرمينية 

.(2)" كما حكؿ ذلؾ، كىذا الفراتي يجيء فيو كٌؿ شيء مف الٌشاـً كالٌرٌقة كما حكؿ ذلؾ   
ككانت اقتصاديَّاتي البالًد كاسعةن جدنا مٌما أفسح مجاالن كاسعنا لمٌترؼ، كأصبح البالط مكئؿ 

الٌشعراء كالٌنابييف كأرباب المكسيقى كالغناء كسكاىـ مف السٌُّمار كالندماء كأصحاب الٌميك، حٌتى أصبح 
.(3)القصر مركزنا لمختمؼ الثٌقافات كضركب الٌميك  

كقد أخذ الخمفاءي يشجعكف الحركةى العممٌية في شٌتى نكاحييا كيمٌدكنيا ًبماًليـ كجاًىًيـ كقد بالغكا 
ككاف الخمفاءي العٌباسٌيكف يتنافسكف في فتح . في إكراـ األدباء كجالسكىـ، ككٌلكىـ أحياننا المراكز العالية

ديكر العمـ، كظير في الجيؿ الجديد ميؿه شديده إلى الحياًة العممٌيًة لما كاف ىنالؾ مف تمازج مدنٌيات 
.كأخالط حضارات ككعي عاـٌ   

أمَّا الثٌقافات اٌلتي كانت شائعة في تمؾ األٌياـ كاٌلتي كاف ليا أثره كبيره في األدب فيي الثٌقافة 
العالمٌية الخالصة اٌلتي تعتمد عمى القرآف كما يٌتصؿ بو مف عمكـ الدّْيف، كعمى الشّْعر كما يتَّصؿي بو 

ـٌ الثقافة الٌشرقٌية. مف العمكـ األدبٌية كالٌنحك كالٌمغة كغيرىما ـٌ الثٌقافة اليكنانٌية، ث أٌما كيفٌية انتشار . ث

                                                 
 .350، صواريخ األدب العربي  الفاخكرم، حٌنا،  –(4)

  .351، صواريخ األدب العربي  الفاخكرم ، حٌنا ،  –(1)

  .9/238، (ت.د)، 1، مكتبة خٌياط ، بيركت، لبناف، طواريخ األمـ كالممكؾ  الٌطبرم ، محٌمد بف جرير،  –(2)

  .352، صواريخ األدب العربي  الفاخكرم ، حٌنا ،  –(3)
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كأٌما حركة . تمؾ الثٌقافات في البالد فمرجعييا إلى المدارس كالٌترجمات كتشجيًع الخمفاًء كنشًرىـ ليا
.(4)الٌنقؿ كالٌترجمة كالٌنسخ فكانت القناةى الكبرل التي جرَّت جميع العمكـ القديمة إلى الٌدكلة العبَّاسيَّة  

انتشرت الثٌقافات األجنبٌية الميختمفة في العالـ العربي، ككاف لكٌؿ ثقافةو نزعةه خاٌصة فالعقؿ 
اليكناني ميَّاؿه إلى فمسفة الٌتعميؿ كالٌتحميؿ ، مٌياؿ إلى المعنكٌيات أكثر مف ميمو إلى المادّْيَّات ، مٌياؿ 

.فكاف مف البكاعث الكيبرل عمى الٌتصنيؼ كاالشتغاًؿ بالعمكـً عند العرب. إلى الٌتعمُّؽ كالعمـ  
ـى كمَّو، فكاف مؤلَّفنا مف عنصر فارسٌي، كعنصر  ـى القدي أمَّا العقؿ الفارسي فيك كعاءه حكل العم

يكنانٌي ، كعنصرو ىندٌم، كاألثر اليندٌم في الثٌقافًة الفارسيًَّة أكسع مف األثر اليكناني، إالَّ أفَّ الحضارةى 
الفارسيَّةى تغمبي عمييا الماٌدة، فكاف العقؿي الفارسٌي مف البكاعث الكبرل عمى الٌزخرؼ كالتفخيـً 

كاإلطناًب في الكالـً كالكتابة، كتكسيع حقؿ المكسيقى كآالتيا، ككاف أثري الفرًس متفٌكقنا في الحضارًة 
.العبَّاسيًَّة، كما تفٌكقيـ األدبي إاٌل نتيجةن طبيعيَّة لتفٌكقيـ الٌسياسيٌ   

يتَّضحي مف ذلؾ أفَّ الثٌقافة العربيَّة قد اٌتسعت بامتزاجيا بالثٌقافات األجنبيَّة فأضيؼ إلى ثركتيا 
ألفاظ مختمفة )،كالينديَّة  (ألفاظ عممٌية)الٌمغكيَّة ألفاظه جديدة عيرّْبت أك أيخذت عف اليكنانيَّة 

(.ألفاظ مكسيقيَّة)، كالفارسيَّة (المكضكعات  
كبعدى أٍف انتشرٍت الفمسفةي كالعمكـ اليكنانيَّة انتظـ عمـ الكالـ اإلسالمي كنزعت العمكـ الٌدينيَّة 

.(1)كالٌمسانيَّة في أكثرىا نزعةن فمسفيَّة، كتكثَّقت آفاؽي الثَّقافة العربيَّة كتنكَّعت مجارم الفكر العربي  
لـ تعد البيئةي االجتماعيَّة عربيَّة لما دخؿى الٌدكلةى مف عناصر مختمفة فارسيَّة كتركيَّة كسريانيَّة 

كركميَّة كبربريَّة، كلما كاف لتمؾ العناصر مف تمازج كلكٌؿ منيا أخالؽ كعادات كاعتقادات، كىذا 
التمازج جرَّ انحطاطنا في األخالًؽ كال سٌيما كقد شاعى الٌتسرّْم، كتعاطى النَّاسي الميٍسًكراًت سرِّا كعمننا، 
كعاقركا الخمرةى حتَّى بعض الخمفاء ، ككانت تيعقدي لمعاقرًة الخمرًة كالغناًء حمىقاتي أنسو تيسٌمى مجالس 

كتكافر الٌطمبي عمى العمماًء كالٌشعراًء كالمغٌنيف كأرباب المكسيقى فاٌتخذىـ األمراءي كاألعيافي . الٌشراب
.(2)ندماءى ليـ  

                                                 
  .102-101، صاألدب العربي  ي عصر العبَّداسٌييف  سالـ ، محٌمد زغمكؿ ،  –(4)

 األدب العربي  ي عصر العبَّداسٌييف،سالـ، محٌمد زغمكؿ ، : كينظر. 357-356، صواريخ األدب العربي فاخكرم، حٌنا ،  –(1)
 .101ص       

 ـ ، 1981 ،3،  دار المعرفة الجامعٌية ، مصر ، طاٌوجاىات الٌشعر العربي  ي ال رف الثٌاني اليجرم  ىٌدارة، محٌمد مصطفى ،  –(2)
 .62       ص
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ككاف أكثري الخدـ مف األرقَّاًء مف شعكب غير مسممةو انتيزعكا قسرنا مف بالدىـ أك أيسركا في 
كمف األرٌقاء غممافه يمبسكف الحمؿى الجميمةى كيتزٌينكف كيتعٌطركف كالنّْساًء، . الحرب أك اشتركا بالماؿ

ا الغالمٌيات كىٌف جكارو حساف يقصصف شعكرىٌف كيمبسفى ثياب الغمماف .(3)ككاف مف الٌرقيؽ أيضن  
كثر الٌرقيؽي في العصر العٌباسي بسبب مف كانكا ييؤسركف في الحركب، كبسبب انتشار 

تجارتو، ككاف الٌرقيؽي يجمب مف بالد الٌزنج كأفريقيا الٌشرقيَّة كمف اليند كأكاسط آسيا كمف بيزنطة 
ككاف الٌزنكجي يعممكف في فالحة األرض غالبنا ، أمَّا غيرىـ فكانكا يقكمكف باألعماؿ . كجنكبٌي أكركبا

.الٌيدكية كالخدمة في المنازؿ كالقصكر  
ككاف رقيؽ النّْساء مف الجكارم أكثر عددنا مف رقيؽ الٌرجاؿ، كقد امتألت بيٌف الٌدكر 

كقد أحٌؿ اإلسالـي لمٌشخًص أٍف يمتمؾ مف اإلماء كالجكارم ما شاء، كبينما قيَّد حٌريَّتو إزاء . كالقصكر
ـى أٍف يتزٌكج منيٌف بأكثر مف أربعة .أطمؽ حرٌيتو إزاء الجكارم ، فمـ يقيّْده بعدد منيف. الحرائر فحرَّ  

مكف الجكارم عمى الحرائر الختالؼ أجناسيف كقد أٌثرت الجكارم في (1) ككاف الرّْجاؿ يفضّْ
العصر العبَّاسي، كساعدفى عمى ما سرل في المجتمع مف ركح العبث، مٌما دفع الٌشعراء إلى لكف مف 
.الٌشعر ىك الغزؿ الٌمطيؼ أك الٌظريؼ الٌرقيؽ اٌلذم تظير فيو ركح الحضارة كالٌرفاىٌية  

ككانت الجكارم تيشيعي في المجتمع حبَّ الجماؿ في صكره المختمفة؛ مف تجٌمؿو في الممبس 
.كالٌزينة كاالىتماـ بالٌزىر كالطّْيب، كآداب السمكؾ في الٌشراب كالٌطعاـ كالمعاممة  

كتأٌثر األدبي بالجكارم آثارنا عدَّة فقد كيفَّ كحينا لمٌشعراء، كانكا يتعشَّقكف المغٌنيات كينظمكف 
.الٌشعرى الجميؿى فييفٌ   

ككاف كثيره مف الجكارم يتمٌتعف بقدر مف الٌظرؼ كاألدب كحفظ الٌشعر كقكلو، كحسف 
المسامرة، فكانت منيٌف أديبات معركفات كشاعرات مذككرات، ركيت أخبارىفَّ مع بعض شعراء 

كلعؿَّ مف أشيرىفَّ جناف، كعناف، ككانتا يجالسف الٌشعراء في مجالس الٌميك كالٌشراب، . العصر
.(2)ككفَّ ييكًسٍبف الحياةى البيجةى، بظرفيٌف، كجماليٌف، كغنائيفٌ . كيناظرنيـ، كيجاذبنيـ الحديث كالٌشعر  

كقد اٌتجو العٌباسيكف إلى تعميـ الجكارم الغناء، فترل المغٌنيف كالمغٌنيات في المحاٌؿ العامَّة 
.كفي الشَّكارع كفي قصكر الخمفاء، كفي بيكت األغنياء كالفقراء  

                                                 
 .2/418ـ ، 1965 ، 4، دار الكٌشاؼ ، بيركت ، طواريخ العرب  حتّْي ، فيميب ،  –(3)

 .57 _56ـ ، ص 1966 ، 6، دار المعارؼ ، مصر ، طالعصر العبَّداسي األٌكؿ  ضيؼ ، شكقي،  –(1)

 .80-78، ص األدب  ي عصر العبَّداسٌييف سالـ ، محٌمد زغمكؿ،  –(2)
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كفي الحؽّْ أفَّ ىذا الٌنكع مف الجكارم أثَّرى تأثيرنا سيّْئنا في نشر الخالعة كالمجكف، كمف يقرأ 
رسالة القياف المنسكبة لمجاحظ يدرؾ ما كاف ليفَّ مف أثر في شعر الٌشعراء الخميعيف في ذلؾ 

 كفي المجتمع اإلسالمي، كيستطيعي أف يتمثَّؿ صكرة كاممة لبيكت القياف، كلمقياف أنفسيٌف (3)العصر
:كىذا مٌما كتبو في رسالتو  

إفَّ في الجمع بيف الٌرجاًؿ كالقياًف، ما دعا إلى الفسؽ كاالرتباط كالعشؽ، مع ما ينزؿي         "
فَّ أكثرى مف يحضر منازؿ . بصاحبو مف الغممًة التي تضطر إلى الفجكر، كتحمؿ عمى الفاحشة كا 

كمف اآلفًة عشؽ القياف عمى كثرة فضائميٌف كسككف ... القياف إنَّما يحضر لذلؾ ال لسماعو كال ابتياع
النَّفس إلييٌف، كألنىيفَّ يجمعف لإلنساف مف الٌمذاًت ما ال يجتمعي في شيء عمى كجو األرض، كالٌمذات 

كلمٌسمع منيا حٌظ، كلٌممس فييا ... فممعيف الٌنظر إلى القينًة الحسناء... كٌميا إٌنما تككف بالحكاٌس 
إفَّ القينةى ال تكاد تخمص في عشقيا كال ... الٌشيكة كالحنيف إلى الباه، كالحكاٌس كمُّيا رٌكاد لمقمب

تناصح في كدّْىا، ألنَّيا مكتسبة كمجبكلة عمى نصب الحبالة كالشَّرؾ لممتربّْطيف ليقعكا في أنشكطتيا 
فإذا شاىدىا الميشاىد رامتو بالٌمحظ، كداعبتوي بالتَّبسُّـ، كغازلتو في أشعار الغناء، كليجت باقتراحاتو 

بابةى لسرعة عكدتو، كالحزفى لفراقو كليس ... كنشطت لمٌشرب، كأظيرت الٌشكؽ إلى طكؿ ميٍكًثًو، كالصَّ
ـي القينةي . ييحسفي ىاركتي كماركتي كعصا مكسى كسحرة فرعكف إاٌل دكف ما تحسنو القياف ككيؼ تسم

نَّما تكتسب األىكاءى كتتعٌمـ األلسف كاألخالؽى بالمنشأ، كىي  مف الفتنًة، أك يمكنيا أف تككف عفيفةن، كا 
إنىما تنشأ مف لدف مكلدىا إلى أكاف كفاتيا بما يصدُّ عف ذكر اهلًل مف ليك الحديث كصنكؼ الٌمعب 
اًف كمف ال ييسمعي منو كممة جٌد، كال يرجع منو إلى ثقة كال ديف كال  كاألخانيث، كبيف الخمعاء كالميجَّ
.(1)"صيانة مركءة   

ـٌ يطمعنا عمى نكاحو كثيرةو مف حياة المجتمع اإلسالمي كعمى دكر الٌرقيؽ في  فيذا الٌنٌص اليا
تكجيو تيَّار الٌميك كالمجكف فيو، كتييئة ألكاف الميتعًة الحٌسٌية مف كؿّْ لٍكف، فيذه البيكت اٌلتي كاف يقبؿ 
عمييا الٌناسي كانت تبيعي ليـ المتعةى المحرَّمة، كالٌميك، كالعبث، ككانت مدارسه لمغزؿ المكشكؼ كتكجيو 

الحبّْ إلى ناحية الجنس، كمعارض ألنكاع شتَّى مف الجماؿ اٌلذم ال يستتر كال يتخٌفى كراء 
.(2)حجاب  

                                                 
 .1/95، (ت.د)، 10، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، ط ح  اإلسالـ  أميف ، أحمد ،  –(3)

 .113-112 ، ص1956عبد الٌسالـ ىاركف، مطبعة السنة المحمدية ، القاىرة، : ، تحقيؽكواب ال ياف الجاحظ ، عمرك بف بحر ،  –(1)

 .69، صاٌوجاىات الٌشعر العربي  ىٌدارة ، محٌمد مصطفى ،  –(2)
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لقد احتفى العبَّاسيُّكف خاٌصتيـ كعاٌمتيـ بالمكسيقى كالغناء، كقد خٌصص الخمفاءي كاألمراء 
كقد تنافسكا . كالكزراء ككبار رجاؿ الٌدكلة مف أكقاتيـ لسماع الغناء بعد الفراغ مف أعماليـ في الٌنيار

عمى اقتناء الجكارم الميغنّْيات، كعيرؼى مف بيف خمفاء العبَّاسييف ًمف شيغؼ بالسَّماًع كالرَّشيًد كاألميف 
كلـ يقتصر الخمفاءي عمى سماع الغناء بؿ كاف منيـ مف يصنع الشّْعر . كالمأمكف كالكاثؽ كالمٌتككؿ

نو كييغٌنيو .كييمىحّْ  
سحؽ  كاشتيرى جماعةه مف كباًر المكسيقٌييف في ىذا العصر مثؿ إبراىيـ بف الميدم، كا 

المكصمٌي، كغالبنا ما يصحبي مجالس الٌشراب الغناء، فيما يتالزماف كثيرنا في ىذا العصر، ألٌنيما 
.جامعا المسرَّة كبخاٌصة إذا صحبتيما المرأةي ساقية، أك مغٌنية، أك مؤانسةن نديمة  

كقد يككفي انتشاري الٌشراب في عصًر العبَّاسييفى بسبب األثر الفارسٌي كالٌتساىؿ الٌديني كالٌرغبة 
في االستمتاع بمكتسباًت الحضارًة كلذَّاتيا في كقتو ازدىرت فيو الحياةي كتدفَّقت األمكاؿ،  كعاش 

لقد كاف لمخمًر كمجالسيا أثره في حياة العصر، ككانت مظيرنا مف مظاىر . الٌناسي في بحبكحة
ككاف القكؿي في الخمًر . النَّشاًط اإلنساني كالحضارم كالفنّْي كليا انعكاساتيا في فنكف العصًر كآدابو

صفةن لمٌظرفاء كالميتظٌرفيف، كاألدباًء كالمتأٌدبيف
(3).  

كقد كاف أصحابي ىذا العصًر كأىؿي ىذه الحقبة التٌاريخٌية عمى عمـ كاسعو بكؿّْ ما يدكري في 
كابف األحنؼ ممف . عصرىـ مف ثقافاتو كاٌتجاىات، كالٌشعراء ىـ األقدر عمى استيعاب ىذه الثٌقافات

ناتيا ماًت العصر الثٌقافيَّة كمككّْ ـي العظيـ بمقكّْ كصكَّرى ذلؾ كمَّو في ثنايا غزلو طيِّا . كاف ليـ اإللما
ٍف لـ يكف تصريحينا، فقد اكتفى في غزلو باإلشارة كالرمز الميعبّْر الميصكّْر ا، كا  .لٌماحن  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 .100-88، صاألدب  ي عصر العبَّداسٌييف  سالـ ، محٌمد زغمكؿ ،  –(3)
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:بيئة الٌشاعر الخاٌصة:* المبحث الٌرابـ  
ارتبطت حياةي الٌشاعر الخاٌصة بالعصر الذم عاش فيو، كفيو كصمت الٌدكلة سياسيِّا كفكريِّا 

كاجتماعيِّا إلى درجة عظيمة مف الييبة كالٌسمطاف كالنُّفكذ، كييعٌد الٌنصؼ الثٌاني مف العصر العبَّاسي 
األٌكؿ مف أزىى العصكر اإلسالميَّة، فقد بمغت الٌدكلة اإلسالميَّةي أكجى عظمتيا كبمغت الخالفةي فيو مف 

الييبًة كالجالؿ مبمغنا عظيمنا، كترامت أطراؼ ىذه الٌدكلة حٌتى بمغت تخكـ الٌصيف كأبكاب 
كقد اٌتصؿ العبَّاسي بف . ككاف رأسي ىذه الٌدكلة ىاركف الرَّشيد الذم طبؽى صيتيوي اآلفاؽ. القسطنطينية

األحنؼ بالميدم كالرَّشيد كما يدؿُّ عمى ذلؾ شعره، كلكنَّو اٌتصاؿ أيلفةو ال اٌتصاؿ تكٌسب، كىذا يعني 
أنَّو رافؽى الرَّشيدى طيمة مدَّة حكمو اٌلذم استمرَّ ثالثنا كعشريف سنة، كىذا ييفٌسري براعةى العبَّاًس في فيـ 
أدؽّْ أسرار الرَّشيًد الٌنفسيَّة كالعاطفٌية حٌتى بات يتغزَّؿي بمساف الرَّشيد بجكاريو، كيرثي مف يرثي منيٌف 
:عمى لسانو، كفي شعره ما يؤٌكد اٌتصالو بالميدم كالٌرشيد حيث يقكؿ  
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كىاًرم  اًنًب اٍلبيٍسوىاًف    مىـ جى رىافً "ك" المىٍيًدم"طىػاؿى لىٍيًمػي ًبجى ٍيزي [الخفيؼ]  (1)"الخى  
   فارتباطي العبَّاس بف األحنؼ ارتباطه نفسيّّ دقيؽ، يفيـ معو العبَّاس ما ييرضي الخميفةى كما يسرُّه، 

اٌلتي أنجبت لو ابنو المعتصـ، ككانت مفرطة "ماردة "إفَّ الٌرشيدى ىجرى جاريتو الجميمة : حٌتى قيؿ
بدكرىا ذات دٌؿ ككبرياء، فكاد الٌرشيدي أف يتمؼ شكقنا، " ماردةي "الجماؿ تممؾ قمبو كعكاطفو، ككانت 

فاستدعى العبَّاسى بف األحنؼ كعرَّفو " جعفر البرمكي: "، كقيؿ"الفضؿي بف الٌربيع"كأحسَّ ذلؾ حاجبيو 
:القٌصةى كطمبى إليو أف يقكؿ في ذلؾ شعرنا فقاؿ  

ؽه ميوىطىرِّبي     ًكالىىيمىا ميوىشىػكِّ بي    كى ػا  ميوىغى ِّ [الكامؿ]العىاًش ىػاًف ًكالىىيمى  
ًكالىىيمىا ًممَّدا ييعاًل ي ميٍوعىػبي  دَّد  ميرىاًغمنا    كى صى دَّدٍت ميرىاًغمىةن كى (2)صى  

نَّدػبي  ػا يىوىجى ـى  ىمَّدمى ـٍ    إفَّد الميوىيَّدػ ٍروىيي ـٍ أًحبَّدوىؾى اٌلًذيفى ىىجى  رىاًجػ
نُّيبى إٍف وىمىكَّدػفى  ًمٍنكيمىا    دبَّد السُّيميكُّي لىوي  ىعىزَّد المىٍطمىبي  (3)إفَّد الوَّدجى  

    كدفعى الفضؿي بيذه األبيات إلى إبراىيـ المكصمي، فغٌنى فييا، فممَّا سمعو الرَّشيد بادرى إلى ماردةى 
فترٌضاىا، فسألت عف الٌسبب في ذلؾ فقصَّ عمييا قٌصة الٌشعًر كالغناء ، فأمرت لكؿٍّ مف العبَّاس 
براىيـ بعشرة آالؼ درىـ، كأمرت الرَّشيد أف يكافئيما فأمر ليما بأربعيف ألفنا    .(4)كا 

كلـ يعد الخميفة الٌرشيد يستغني عف الشَّاعر الفنَّاف ابف األحنؼ فكاف يتحدَّثي بمساًف مشاعره، 
:إذا تأزَّمت في صدره ىذه المشاعر، كيقكؿ في جكارم الرَّشيد الٌمكاتي يعصينو كالبريَّة كٌميا تطيعو  

مىٍمفى ًمٍف  ىٍمًبي ًبكيؿِّ  مىكىاًف     حى [الكامؿ]ممؾ الثَّدػالثي اآلًنسىاتي ًعنىاًني    كى  
ًنػي اٍلبىًريَّدةي كيمُّييىا    كىأيًطيعيييفَّد كىىيفَّد ً ي ًعٍصياًني  مىاًلي ويطىاًكعي
ًبًو  ىًكيفى أىعٌز ًمٍف سيٍمطاًني مىا ذىاؾى ًإ َّد أىفَّد سيٍمطىافى اليىكىل    كى
(1)  

:     كيقكؿي عمى لساف الرَّشيد اٌلذم ال يممؾ االختيار بيف جكاريو  
دَّدٍعتي  ىٍمًبػي طىاًئعنا    بىٍيػفى  نيثً "كى " ً يىاءو "ك" ًسٍحرو "ًإنَّدًنػي كى [الرمؿ]"         خي  

ٍؤيىةي  ذا ًسٍحػره أوىػٍت زىاًئػرىةن    كىشىفىٍت ري كيػؿَّد بىثٍ " ًسٍحرو "كىا   
مىػ  طيكًؿ الُّيمٍبثٍ  ٍمميكؿو عى ٍيًر مى ًبيبو  زىاًئرو   غى كاًبنىٍفًسي ًمػٍف حى
(2)  

                                                 
 .344، صديكانو  –(1)

 .صٌدت مغاضبةن كصٌد مغاضبنا :  في ركاية أخرل لصدر البيت –(2)

 .71 نفسو، ص –(3)
 .256-255، صطب ات الشعراءابف المعتٌز، _  (4)

  .363، ص ديكانو – (1)

  .122 نفسو ، ص –(2)
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     كىذه اإلصابةي النَّفسيَّة مف العبَّاس تدفع الرَّشيد إلى أف ييعبّْر عٌما في نفسو تحت القافية كالكزف 
:الٌمذيف استخدميما العبَّاسي فيقكؿي الرَّشيد  

ٍنٍث            خي ً يىاءه كى خٍنثى     ىيػفَّد سىحره كى ً يىاءن  كى [الرمؿ]ًإفَّد ًسٍحػرنا كى  
ًورباىىا الثُّيٍمثٍ  ذىٍت ًسٍحره كى ى ذىٍنبى لىيىػا     ثيميثىي  ىٍمًبػي كى (3)أىخى  

:ككاف الرَّشيدي يصحبي العبَّاسى معو في غزكاتو إلى خراساف، يقكؿ العبَّاسي كىك في طريقو إلييا  
كًر        سيري يىابنا ً ػي ًغٍبطىةو  كى ٍيػرى ىىػذا المىًسيًر    كىاً  [الخفيؼ]أىٍسأىؿي اهللى خى  

ًزيػرً  ٍيًر  كى بُّيػوي ًبخى ػاـو     زىانىػوي رى ٍيػًر  ًإمى  أىنىا ً ي عىٍسكىرو ًلخى
ٍ ديكرً  ػا أىنىا  ً يو    ًبموىاحو ًمػفى اٍليىػكل مى ٍيرى أىنِّي نىغَّدٍصتي مى  غى
كرً  ًبيًب  ىالى وىٍسػ     ػأىٍؿ ًبأىٍحكىاًؿ عىاًشؽو مىٍيجي ًبيىٍجرو ًمفى الحى كى
(4)  

.  كمف خالؿ ىذه األبيات يدرؾي الرَّشيدي بحسّْ العاشؽ أفَّ الٌشاعرى عاشؽه مشتاؽ فيعيده إلى بغداد  
:كصحب العبَّاسي الٌرشيدى إلى خراساف، كعندما كصؿى إلييا قاؿ  

رىاسىانىا   ـٌ ال فيكؿي  ى ىٍد ًجٍئنىػا خي رىاسىافي أىٍ صى  مىا ييرىادي ًبنىا    ثػ [البسيط] ىاليكا خي  
 مىوى  يىكيػكفي اٌلًذم أىٍرجك  كىآميميوي    أىمَّدا اٌلًذم كيٍنتي أىٍخشىاهي   ى ىٍد كىػانىا

 ًُ طو    ًجيرىافى ًدٍجمىةى ًمٍف ًجيراًف مى  شىحى "ًجيحانا"مىا أىٍ دىرى اهللى أٍف ييٍدًني عى  
ٍيفي الزَّدمػاًف أصابىٍونا  ىال نىظىرىٍت    كىعىذِّبىٍت ًبفينػكًف اليجر ألػكانا  عى
نَّدانا ٍمػكىةن يىٍكمػنا ًومى ػال خى ًونا    ًإذا خى ٍمكى يىا لىٍيتى مػف نىومٌن  ًعٍندى  خى
(1)  

–كجيراف جيحاف - فكز–في البيت الثٌالث يذكر فكزنا ضمننا كيتمٌنى أف يجمعى اهللي جيراف دجمة 
.حيث ىك فييا مع الٌرشيد- خراساف  

كال شؾَّ أفَّ المرتبةى العظيمة التي كصؿ إلييا ابف األحنؼ عند الخميفة الرَّشيد قد أثارت حسد 
دخؿى عٌمي عمى الٌرشيد، : "فقد حدَّث عبد الٌرحمف ابف أخي األصمعي قاؿ. الحسَّاد كمنيـ األصمعي

دعني أىعبث باألصمعي، قاؿ لو الٌرشيد إنو ليس : كالعبَّاس بف األحنؼ عنده ، قاؿ العبَّاس لمٌرشيد
                                                 

  .30ـ، ص1982-ىػ1402، 1، مؤٌسسة الخافقيف ، دمشؽ، طالعبَّداس بف األحنؼ  سعد الٌديف ، ليمى،  –(3)

  .221، صديكانو  –(4)
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: فمٌما دخؿ عٌمي، قاؿ لو. أنت أعمـ:قاؿ . لست أعبث بو عبثنا يشٌؽ عميو: مٌمف يحتمؿ العبث، فقاؿ
مف الذم يقكؿ؟: يا أبا سعيد  

ـى شىٍيػ     ػػئنا ييٍعًجبي النَّدػاسا     [اليزج]إذا أىٍحبىٍبتى أٍف وىٍصنى  
بَّداسػا َّـد عى ٌكر ثىػ صى   ىصػٌكر ىىاىينػا   ىػٍكزنا     كى
وَّدػ     وىػرل رىٍأسىٍيًيما رىاسا ـٍ يىٍدنػكا حى   ػ ٍف لىػ
كىذٍِّبوي ًبمػا   ىاسػ  (2) ىكىذٍِّبيػا ًبمػا  ىػاسىػٍت     كى  

:قالو الذم يقكؿ- يعرض بأٌنو نبطي-        فقاؿ لو عٌمي  
ٍم ػا      بىٍبتى أف ويٍبصرى شىٍيػ     ػئنا ييٍعًجػبي  الخى [اليزج]ًإذىا أحى  

ٌكرىػا ىينا  ىٍم ػا صى ػٌكٍر ىىػاىينػا  دكرا     كى   ىصى
ٍم ا ٍم ىٍيًيمػا  خى وَّدػ      وىرل خى ـٍ يىٍدنيػكا حى   ىػ ٍف لىػ
كىذٍِّبػوي ًبمػا يىٍم ػ    ىكىػذٍِّبيىػا ًبمػا    ىػٍت      كى

، كقاؿ لو الرَّشيد:        قاؿ .(3)"قد نييتؾ فمـ تفعؿ: فخجؿ العبَّاسي  
ىذا المجتمع البغدادٌم شارؾ فيو العبَّاس اجتماعيِّا، ككاف يغشى مجالسى الٌميك مع مجمكعة 

مف الٌشباب الاٌلىي فييـ أبك نكاس، كييحكى أفَّ أبا نكاس، كالعبَّاس بف األحنؼ كالحسيف بف الضحاؾ 
، خرجكا في ميتنٌزه ليـ، كمعيـ يحيى بف المعٌمى،"الٌصريع"، كمسمـ بف الكليد "الخميع"  

فأيرتجى عميو في نصفيا، فقاؿ أبك نكاس، " قؿ ىك اهلل أحد"فقاـ يصٌمي بيـ، فنسيى الحمد كقرأ 
:أجيزكا  

د             مىطنا      ي  يٍؿ ىيكى اهللي أىحى [مجزكء الٌرجز]  أىٍكثىرى يىٍحيىػ   غى  
د:             فقاؿ عبَّاس ـى طىًكيالن سىاىيػنا     حوَّد  ًإذا أىٍعيا  سىجى   ىا

لىػد:     فقاؿ مسمـ بف الكليد ٍبًم   ًبكى يىٍزحري  ي  ًمٍحراًبًو     زىًحيرى حي  
ٍبؿو  ًمٍف مىسىد:              فقاؿ الخميع كىأىنَّدمػا  ًلسػانيػوي     شيدَّد ًبحى  

أنشدني بعضي أصحابنا ىذه األبيات عمى طريؽ االستمالح ليا، : "كيقكؿ ابف رشيؽ
ما باؿي عٌباس كأبي نكاس لـ يقكال بعد : فقمت. ىذا اٌلذم يعجزي النَّاسي عنو: كقاؿ. كاالستظراؼ بيا

مىدك:      البيت األكؿ ٍمدى  ىمػا     مىرَّدٍت لىوي عمػ  الخى نيسِّيى الحى  
.(1)" بف ك وو: كلمف البيت؟ فقمت: فقاؿ. ككذلؾ جرت الحكاية. كال سٌيما كقد كاف ذلؾ حقيقة  
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.كىذا ييشيري بدكره إلى مكانة العبَّاس بف األحنؼ الٌشعريَّة كىك ما اعترؼ بو النُّقاد  
كقد شغؿ العبَّاسي بشعره فئاًت المجتمع عمى اختالفيا في الفكر، ككيؿُّ فئة تفٌسر شعره كتكجيو 

:فقد كاف أبك اليذيؿ العاٌلؼ يبغضي العبَّاسى كيمعنو لقكلو. تكجيينا يتالءـ مع تفكيرىا  
ٍنوىًصًر         ما أىنا ًمٍف  ىٍمبي ًبمي [البسيط]ًإذا أىرىٍدتي سيميكًّا كىافى  ناًصريكـ     ىٍمًبي كى  

م  ال ىدىرً   ىأىٍكًثركا أىٍك أىً مُّيكا ًمٍف ًإسىاءىًوكيـ     ىكيؿُّي ذلؾى مىٍحميكؿه عى
(2)  

(3)"إنَّو يعقدي الكفرى كالفجكرى في شعره: "كيقكؿي العاٌلؼ  
كفي كسط ىذا الميجتمع المعٌقد الغريب اٌلذم عاش فيو الٌشاعر، كاف لو جماعة ىـ أصدقاؤه 

يشارككنو لعبىو كليكه كيبثُّ ليـ ىمكـى قمبو، كيٌتخذ منيـ مالذنا يجد فيو راحة نفسو مف خالؿ حياتو 
الٌدقيقة اٌلتي كاف يحسب ليا ألؼ حساب، في قكلو كفعمو كتحٌركو مف خالؿ قٌصًة عشقًو التي شغؿى 

:       كمف أكلئؾ األصدقاء الذيف يثؽ بيـ كؿَّ الثقًة عبد اهلل، كيقكؿي فيو العبَّاس. بيا الميجتمع
وىٍيًف كىىػكًب     ًصيًب الرَّداحى َّـد خى [الطكيؿ]كىأىٍبيىضى سىبَّداؽو طىًكيػؿو نجػاديهي     أىشى  

ػاًجده  ًلنىجيبً  ٍبعىٍيًو ًإلػ   ىٍرًع ىاًشـو     نىًجيػبه نمػاهي مى  أىناؼى ًب ى
كًبي عنا ًلكيري فيكًني بىكى  ًلي ميٍكجى ـى بىٍر ي كىأىٍمطىرىٍت     جي  لحاًني  ىمىمَّدا شا
ٍبوىمىػ  بنيكػكبً  ٍبدى اهلًل أىٍسعىٍدتى ذا ىىكنل     يحاًكؿي  ىٍمبػنا مي   ى يٍمتي أىعى
شىيَّدبى رىٍأسي  ىٍبؿى حيًف مىشيبً  ـٍ وىػرى أىفَّد الحيبَّد أىٍخمىؽى  ًجدَّدوي     كى أىلى
(4)  

، أم مف األسرة الحاكمة  كيبدك مف خالًؿ شعر العبَّاًس أفَّ عبدى اهلًل يعكدي نسبيو إلى بني ىاشـو
كعبد اهلل ىذا ىك اٌلذم يقكؿ فيو الٌشاعر إنَّو المييٌذب، كيبدك أفَّ أحسفى أكقاًت الٌشاعر تمؾ التي 

:يقضييا مع أصدقائو بحضكر عبد اهلل فيقكؿ  
ـى سيمَّداًرم         ـي ًإذا مىا  نىػا ـٍ      ىمػا أىنىػا ٍيني ًمٍف وىٌذكُّيًركي ـي النَّدٍكـى عى [البسيط]ما وىٍطعى  

اًمػرىالػدَّدارً  ـي      ىمػا أيسػاً ػري إٌ  عى ـي كيمُّيييػ ـى النُّيػكَّدا ػ  أىٍخمك ًإذا ىىجى

                                                                                                                                                 
  .88-1/87ـ، 1934-ىػ1353، 1، مطبعة حجازم، القاىرة، طالعمدة  ي محاسف الٌشعر كآدابو القيركاني ، ابف رشيؽ،  –(1)

  .185-184، صديكانو   –(2)

  .8/16، األغاني  األصفياني ، –( 3)
  .47 -46، صديكانو   –(4)

 
 
 

 
 .176-175، صديكانو  –(1)



44 

 

44 

 

ػاًر    دِّم عمػ  حدة     طىًري ىػةه دىٍ عييىا  ميٍسوىٍكًكؼه جى م  خى  ًلكيؿِّ جٍففو عى
 أٍسوىٍمًطري العىٍيفى   وىٍفن   مىداًمعييا     كىػأىفَّد يىٍنبيكعى بىٍحػرو بىٍيفى  أىٍشفاًرم
ارم مىٍف لىدىٍيًو مػفى اإلخكاًف حي َّد وي     كى ٍبدى اهلًل خاًلصى  ًلٍيػتى المييىذَّدبى عى
ًبٍشػره كىابفي سىيَّدػارً  صاحبيػوي     كاألٍخنسػيُّي كى ٍيده كداكده كى مى  ًمنيػـ حي
كًف  ىأىٍخمىٍكىا أًلٍسرارم  ىٍكـه ىـي خندى كا ًلي  ي   يمكًبًيـ     عم  الحيصي
(1)  

 
كغيري ىؤالء ىناؾ سعيد بف عثماف، كقد كاف العبَّاس يشكك إليو ىمكمىو حيف كاف جارنا لو، 

:فممَّا نزحت دارهي عنو لـ يىعيد مف يشكك إليو غير الرّْيح فيقكؿ  
[البسيط] ىٍد كينتي أٍشكك ىكل نىٍفسي كىأيظيريهي   إل  سىعيد بػًف عيثمػافو ًبوىٍصريًح    

يحً  ٍت    بىً يتي أٍشكك ىكل  ىٍمبي إل  الرِّ  حوَّدػ  إذا داريهي عنِّػي ًبػًو نىزىحى
ٍكراءى وينم  إل  الغيرِّ المساميحً  (2)أىٍمسىٍت ًبيىٍثًربى نىفسػي عندى جػاريىةو    حى  

 
بما يكلكنو مف ثقةو كمكدَّةو ىي القٌكة لو في . أصدقاء الٌشاعر عيٌدة لو، كسبب مف أسباًب نجاحو

مٌمف -  كما ييسٌمييـ–كابف نكفؿ كاحده مف أكلئؾ األصدقاء أك اإلخكاف . أداء رسالتو الٌشعريَّة المكٌجية
:كاف يبثُّيـ ىمكمىو كشككاه، يقكؿ العبَّاسي   

ػا ويفي افً  لي عبرواًف مى بابىًة  ويٍخنىؽي      : كى ٍبرةه    وىفيضي كىأيٍخرل ًبالصَّد [الطكيؿ]عى  
يىٍكـه ًبالوَّدفكُّيًر ميٍطػًرؽي  يىكماًف يىٍكـه  يًو ًجسمي ميعذَّدبه    بما بػي كى  كى
ـٍ أوىنىشَّدؽي  يحي مػف ًوٍم ائكي رىٍت    ًلػيى الرِّ  كىأكبري حٌظي ًمنًؾ أىنِّي إذا جى
ؽي  بُّي كىأجػرل لمٌدمكًع كىأٍشكى  كى د زعـى الحرُّي ابفي نٍك ؿو أفَّد ذا    أىصى

مَّدؽي :   يٍمتي  ـٍ وح ِّؽ لي اليكىل ووىخى يػا لىٍيػتى حظِّػي  أنَّديا    إذا ل
(3)  

ـي العشًؽ كقٌكة المعشكقة فإنَّو يمجأي إلى صديقو ىاشـ بف سميماف فيقكؿ ـٌ بالعبَّاًس أل :   كحيفى يم  
[الخفيؼ]مف عذيرم مف ميذنبو  غىٍ باًف؟   ًجئتي أىٍبغػي ًعوابىػو  ىبىدانػي                        

ٍك ػةى األٍحزافً  ـو  يػو رى  حيبُّي ذلفػاءى داًخؿه  ػي  يؤادم    ميٍروى
ديثػنا    أىنا  يػًو كىأىٍنػًت  ميٍشوىًركػافً  دِّثينػي عىمَّدػٍف أىشاعى حى  حى
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ٍفرىًة الكومافً    ىمىعىٍمػرم إنِّػي ألىٍدً ػفي  أىٍسرا    رىًؾ ًعٍندم  ػي حي
ما ًبي، بىكىٍيتى  ًحيفى وىراًني ـي  بف سيمىٍيما    فى كى  لىػٍك وراًني يا ىىاًش

    (1)               لىٍيسى لػي ميٍسًعده ًسكاؾى  إذا ما    ًغٍبػتى إٌ  المِّسافي كالعينػافً 
كلمشَّاعًر إخكاف الٌسٌراًء كالٌضٌراء، فحيف يبكي يتكٌجو إلى عبد اهلل كسعيد بف عثماف كابف نكفؿ، 

:أمَّا حيفى يميك فيناؾ إخكافه لٌميك، يقكؿ فييـ الشَّاعر  
ـي  ميٍسوىٍكًس اتٍ  ػ ػالٍة    كىغػارىًت األٍنجي [الٌسريـ]    (2)ٌأذَّدفى ميٍجوػازنا بنػػا بالصَّد  

ةو كىاأل ػاةٍ  ٍبػحي كىأبػدل لىنىػا   عىػف غيٌرةو كىاً ػحى ـى الصُّي (3)كىاٍبوىسى  

مىٍينػا سىيِّدى  األٍشريباتٍ  ٍر عى  يا أيُّييا الٌسػػا ي أىًدٍر كىٍأسىنػا    كاكػري
  ًمف أىٍكؤيًسؾى الميٍورىعاتٍ ،(4)أخا    شيبافى "  سىعيدنا كاٍبفى ًبٍشرو "كاٍسًؽ 

خػذ ذا كىىػاتٍ :   ً ويافي ًصػدؽو كيمُّييػـ  ىػٍكليو  ـي اهللي كى حيَّدػاكيػ  
ٍيػفو ًبالبيكػا  ىىاًمالتٍ   ًمزاجي كىٍأسي  ي  نىدامامى ًمػٍف    ديميػكًع عى
(5)لىٍك أىفَّد مػاءى العىٍيًف ًمٍف طيكًؿ ما   يىٍجرم  يراته غىاضى مػاءي الفيراتٍ   

:كمع ىذا فإفَّ العبَّاس لـ يعدـ األخ الذم ينقمب عميًو كييصبحي مف أعدائو فيقكؿ  
مػيَّد  ًويا ًعمػادم        "    ييٍمننا"كى ىٍد  ىمىػبى الزَّدمافي عى كافى إلػ  شىفاعى [الكا ر]كى  

بىاحى ًبًسرِّم المكنكًف   دىًث األعادم"    عيس "كى (6) ىأٍصبىحى كىك مف حى  
طيبعى ابفي األحنًؼ بطابع مجتمعو في جانبو العاطفي، بعيدنا عف الٌسياسة التي لـ يجعؿ ليا 

في شعره أٌم صكرة ممٌيزة، كفي ىذا الجانب العاطفي عاش ابفي األحنؼ بكؿّْ مشاعره كقمبو كركحو، 
:كقؼى عاشقنا حيف دعاه اليكل فقاؿ  

؟    ىأٍ بىٍمتي أٍسعػ   ىٍبؿى كيػؿِّ ميجاًكبً  [الطكيؿ]   (7)لى ىٍد  اؿى داعي الحيبِّ ىؿ مف ميجاًكبو  
 

: خبر  كز *   
                                                 

  . 345، ص  ديكانو –(1)
 .منتظمات، متجمعات: مستكسقات". مجتازنا"بدؿ " مختارا: "في ركاية أخرل _ (2)
 . غدير الماء : األضاة _  (3)

 .أحد الٌندامى : ىك سعيد بف عثماف، ابف ًبشر:  سعيد –(4)

  .117، ص ديكانو –(5)

  .136-135 نفسو ، ص–(6)

 .57 نفسو، ص–(7)
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حٌدثنا : أخبرني محٌمد بف يحيى قاؿ :       جاء في األغاني عف أبي الفرج األصفياني  قاؿ 
كانت فكز جارية لمحٌمد بف : " حٌدثنا محٌمد بف الٌنضر قاؿ : محٌمد بف إسحؽ الخراساني قاؿ 

ـٌ اشتراىا بعض شباب البرامكة كحٌج بيا (فتى العسكر)منصكر الممٌقب بػ    فمٌما قدمت قاؿ ، (1)،ث
: العٌباس   

 
[اليزج]           أى   د  ىػًدمىت  ػكزه               ػرَّدت عيفي عٌباًس          

            ًلمىف بشَّدرني البشرل             عم  العىٍينىٍيًف كالرٌاًس 
(2)           يمكمكني عم  الحبِّ              كما بالحبِّ مف باًس   

 
حٌدثني : حٌدثنا محٌمد بف أحمد بف جعفر األنبارم قاؿ :        كأضاؼ قائالن أخبرني محٌمد قاؿ 

كانت فكز لرجؿ جميؿ مف أسباب الٌسمطاف ككاف العٌباس يتشٌبو في : عمي ابف محٌمد النكفمي قاؿ 
: ، فقاؿ العٌباس (3)فحٌج بيا مكالىا . أشعاره كذكر فكز بما قالو أبك العتاىية في عتبة   

 
ٍينػا   زى [المجوثٌ ]         يػا ربِّ رٌد عػميػنػا             مف كػاف أنسنا كى  

          مػف   نيسػىرُّي بعيػشو             حوٌػ  يكػكفى لىػدىٍينػا 
ٍينىا حى ػا كى           يا مػف أيويػحى ل مبػي              ىػكاهي شؤمن
          ما ًزٍلتي ميذ ًغٍبتى عٌني               مف أسخًف الٌناس عينا
ػمىٍيػنػا  ػؾى ىػذا               ًإ  بػالءن  عى (4)         ما  كاف حجُّي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .141 / 15 ، األغانياألصفياني ، _  (1)

  .235 ، ص ديكانو_  (2)
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  .142 _ 141 / 15 ، األغانياألصفياني ، _  (3)

  .347 ، ص ديكانو_   (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

:اٌفصً اٌـثّبٟٔ   

.اٌغؿي لجً اٌؼجّبـ ٚفٟ ؾِٕٗ   
ي                                   ّٚ                      : اٌّجسث األ

                                     

.              اٌـغـؿي لجـً اٌؼجّبـ ثــٓ األزٕـف  

                   :اٌّجسث اٌـثّبٟٔ                                   

                                              

.                 اٌـغــؿي ؾِــٓ اٌؼجّـبـ ثٓ األزٕـف  

                :اٌّجسث اٌـثّبٌث                                      

                                           

.                   ِىبٔخ اٌؼجّبـ ث١ٓ نؼؽاء اٌؼهك   

               :اٌّجسث اٌّؽاثغ                                        

                                               

.                أقف اٌؼهـك ػٕـع اٌؼجّبـ ثٓ األزٕـف   
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*المبحث األكؿ : الغزؿ  بؿ العٌباس  

، ًمف أقدـ الفنكف الٌشعرية عند العرب، كأكثرىا شيكعنا الٌوشبيب أك الٌنسيب أك الٌوغٌزؿ أك الغزؿ
ذا كاف بيف الغزؿ كالٌتغزُّؿ كالٌتشبيب كالٌنسيب فكارؽ معنكيَّة في نظر  الٌتصاليا بالٌطبيعًة اإلنسانيَّة، كا 

إنَّيا كمَّيا بمعننى كاحد، كىك ذكر : "عمماء األدب، فإفَّ ابف رشيؽ يجتزئ تمؾ الفكارؽ في عمدتو بقكلو
.(1)"محاسف النّْساء في ألفاظ حمكة، كمعافو سيمةو ككالـ ظاىر  

فالغزؿ أدبه كجدانٌي ييعٌبر عف األحاسيس في مجاؿ الحٌب، إنَّو استحضار لماضو سعيد أك 
، فالحٌب لغةه عالميَّة . شقٌي، ترؾ في العيًف دمعةن، كفي القمب ليفة فمنذ أف كيجدت الٌطبيعة كيجد الحبُّ

كقد احتؿَّ الغزؿي في . كميؿ فطرٌم في كؿّْ بيئة، ككصؼ المحبكبة كالٌتغنّْي بجماليا إحساس تمقائي
العصر الجاىمٌي الجزءى األكبر مف تراثنا األدبي، فال تكاد تكجدي قصيدة في أمّْ غرض مف أغراًض 

: كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر شكرم فيصؿ. الشّْعر، إاٌل كفييا اتصاؿ بالغزؿ، إف لـ تكف مقتصرة عميو
إفَّ الثركة الشّْعريَّة كالقطعة الذىبية ذات الكجييف، نقش الجاىميكف عمى صفحتيا األكلى عكاطفيـ "

التي اٍبتىعىثيا فييـ الحٌب، كما ييؤٌدم إليو ىذا الحٌب مف كصًؿ أك ىجر، كمف سعادة أك شقاء كمف لٌذة 
كأمَّا الصفحة األخرل فقد ... أك غٌصة، كصٌكركا ىذه العكاطؼ كأفنكا في تصكيرىا ممكاًتيـ كمكاىبيـ

جمعكا عمييا أغراضيـ األخرل، كنىثركا في أطرافيا كؿَّ الفنكف كاألغراض الثٌانية كائنةن ما كانت ىذه 
.(2)"الفنكف كاألغراض  
ذا كاف الٌشعراء يستيٌمكف قصائدىـ بالخمرة، فإنَّيـ ال يمبثكف أف يعكدكا إلى الغزؿ ليبثُّكا المرأة  كا 

مشاعرىـ كما يعانكنو مف عذاب اليجر، كألـ الفراؽ، بكؿّْ صدؽ كأمانة كىذا ما حمؿ  الدكتكر شكرم 
إفَّ األغراض األخرل التي عرض ليا الشعراء الجاىميكف لـ تكف في كثير مف : "فيصؿ عمى القكؿ

كانت ركح الحٌب، كعكاطؼ اليكل ىي التي ... األحياًف مقصكدنا إلييا قصدنا، كال ميتعمَّدة تعمُّدنا
.(3)"تبتعثيا، كىي التي تكمف كراءىا  

                                                 
 .1/111 العمدة، القيركاني، ابف رشيؽ،  –(1)

 .23ـ، ص1986، 7، دار العمـ لممالييف، بيركت، طوطكر الغزؿ بيف الجاىمية كاإلسالـ فيصؿ، شكرم، – (2)
 .24 المرجع السابؽ، ص –(3)
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كانت المرأةي كؿَّ شيء في نظر الجاىمي، كأكـر مف ناقتو أك جكاده، كقد أخطأ ًمف قاؿ أنَّيا 
كانت عنصرنا محتقرنا، ألنَّيا كانت عرضةن لمٌسبي، كمجمبةن لمعار، كميعظـ ما كصمنا مف أشعار يحمؿ 
صكرةن مشرقةن عنيا، فضالن عف أنَّيا تشكؿ المكضكع الذم أكاله الشعراء جٌؿ اىتماميـ ، كلكال ذلؾى لما 
.كاف االستيالؿي بالغزؿ كسيمةن لمكلكج إلى ىدؼ آخر  

ذا كاف الٌرجؿ مسيطرنا عمى المرأة، فذلؾ نتيجة لطبيعة الحياة التي جعمت منو المسؤكؿ عف  كا 
األسرة كحمايتيا، فضالن عف طبيعًة الصحراء التي فرضت عميو القكةى الجسدٌية لمدّْفاًع عف الحياض 

 كالقياـ بعمميَّات الغزك، كنظرنا لجفاؼ الٌصحراء، كضعًؼ خياؿ الٌشاعر، جاء غزلييـ
ميقي، ككانكا  كصفنا لمجماؿ الخارجي، كجماًؿ الكجو كالجسـً دكفى الٌتعرض إلى الجماًؿ الٌنفسي كالخي
يتفٌننكف في رسـ صكرًة الكجًو كالعنيؽ كالشَّعر كسائر أجزاء الجسد المرئٌية دكف أف ييتمكا بما يتركو 

ىذا الجماؿ مف أثر في نفكًسيـ لذلؾ بدا غزلييـ غارقنا في المادّْيَّة النَّابعًة مف صميـ الطَّبيعًة 
كاٌلذم أراهي أفِّ أكثرى الشُّعراء : "كقد عمَّؿى الدكتكر يكسؼ حسيف بكار ىذا األمر بقكلو. الجاىميَّة

الجاىمييف لـ تيتىح ليـ الفرصةي الكافية لمعيش مع مف كانكا يتغزَّلكف فييٌف،  أك التَّعٌرؼ عمييٌف عف 
اٌل لما اكتفكا باألكصاؼ الخارجيَّة لممرأة نَّما كانت لقاءات عابرةن، كنظرات مف بعيد، كا  .(1)"كىثىب، كا   

: في اٌتجاىيف ميتناقضيفالغزؿ الجاىميكبناءن عمى ما تقٌدـ، يمكننا تصنيؼ   
: األٌكؿ * .ا ٌوجاه الحٌسي الفاحش كزعيميو امرؤ ال يس  
* :الثاني ، اشتير في العصر األمكم ككانت نكاتيوي في الجاىميَّة غزؿ الميتيَّميف؛ أٌما ا ٌوجاه العفيؼ

شعراء االٌتجاه األٌكؿ فقد عيًرفكا بغزليـ الٌرقيؽ في النّْساء ككصفيٌف أك كصًؼ مفاتًنيفَّ كتشبيييا 
ناتيا، فكثيرنا ما نقع في الغزؿ  ًبأشياءى مادّْيَّة حسّْيَّة نابعة مف صميـ البيئة الجاىميَّة كطبيعتيا كميككّْ

:الجاىمي عمى مثؿ  
ئـ" " رٌيا الركادؼ"ك" ميقمة شادف"ك" غدائر مستشزرات"ك" فرع أسكد فاحـ" ك"ًجيد كًجيد الرّْ
كىذا الٌنكع أكثر صراحةن كجرأة كحديثنا عف .كما إلى ذلؾ مف أكصاؼ كتشبييات" ككجو كأنَّو الٌشمس"ك

عى  المغامراًت كالقصص الجريئة مٌما يتنافى مع ما عيرؼ عف الجاىمييف مف عاداتو كتقاليد كىك ما شجَّ
بأنَّو غير عربٌي الٌنشأة كأفَّ كؿَّ شعرائو حتَّى عمر بف أبي ربيعةى في : "أحد الباحثيف عمى القكؿ

مَّا عرب متأثّْركف باألحباش (2)العصر األمكم، إمَّا أحباش كا   

                                                 
 .46، ص، اوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثاني اليجرم بكار، يكسؼ –(1)

 .259ص (ت.د)، دار القمـ، بيركت الغزؿ  ي العصر الجاىمي الحكفي، أحمد،  –(2)
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أٌما الغزؿ العذرم أك العفيؼ فقد عيًرؼ في العصر الجاىمي كلكف بصكرة أقٌؿ مٌما كاف عميو 
في العصريف األمكم كالعٌباسي، حيث ظير فييما فنِّا شعريِّا مستقالِّ كاٌتجاىنا جديدنا لو خصائصو 
(3).كشعراؤه   

عرؼ العصر الجاىمي جماعة مف المتٌيميف الذيف اقترنت أسماؤىـ بمحبكبات معيَّناتو مف 
  ، كمالػؾ بف الصمصامة(5) ، كالمرٌقش األصغر كفاطمػة (4)المرٌقش األكبر كأسمػاء : مثؿ 

 
، (4)، كعبد اهلل بف عمقمة كحبيش(3)، كعمرك بف كعب كعقيمة(2)، كعبد اهلل بف العجالف كىند(1)كجنكب

.(5)كعركة بف حزاـ كعفراء  
كاف ألكلئؾ العٌشاؽ قصص ال تقٌؿ عف قصص العذرييف األمكييف، إال أفَّ الركاة بالغكا في 

نسج كثير منيا كتزيَّدكا فييا، كقد يقعي الٌدارس عمى تشابوو كبير في بعضيا، غير أفَّ تزيَّدات الركاة ال 
إنَّما دخؿ العبثي كالٌتٌزيد : "يمكف أف تنفي الٌصكرةى العامَّة ليذا القىصص، يقكؿ الٌدكتكر يكسؼ خميؼ

.(6)"كالخياؿ في التفاصيؿ كالحكاشي  
أمَّا شعريىـ فبالٌرغـ مف قمَّتو بالنسبًة لنظرائيـ األمكييف فيدؿُّ عمى حبٍّ مخمصو كعكاطؼ 

.صادقة كمشاعر ممتيبة  
:يقكؿ المرقش األصغر  

ـى لىػٍك أىفَّد النِّسىػاءى  ًبًبٍمػدةو     كىأىٍنًت ًبأيخػرل  وَّدبىٍعويًؾ ىاًئمنا أى ىاًط
[الطكيؿ]  (7)  

:كيقكؿ عركة  
نِّي لىوىٍعركني ًلًذٍكػراًؾ  ًرٍكعىةه    ليا بٍيفى جمدم كالًعظاـً دبيبي       [الطكيؿ]كىا   

  (8)لئف كافى بىٍردي الماء أبيضى صا ينا    إلػيَّد حبيػبنا إنَّديػا لحبيػبي 
                                                 

 .104، 100، 80، 78، 66، ص(ت.د)، دار المعارؼ، مصر، الحب المثالي عند العرب خميؼ، يكسؼ،  –(3)

 .210، صالشعر كالٌشعراء ابف قتيبة،  –(4)

 .214، صالمصدر السابؽ  –(5)

 .1/150ـ، 1972، 1، دار حمد كمحيك، بيركت، طوزييف األسكاؽ  ي أخبار العٌشاؽ األنطاكي، داكد،  –(1)

 .1/140 ، المرجـ نفسو  –(2)

 .199 نفسو، ص –(3)

 .153 نفسو، ص –(4)

 .2/622، الشعر كالشعراء ابف قتيبة،  –(5)

 .8، صالحب المثالي عند العرب خميؼ، يكسؼ،  –(6)

 .1/215الشعر كالشعراء، ابف قتيبة،  –(7)

 .622، صالمصدر نفسو  –(8)
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كما أنَّيـ تحٌممكا المخاطرى كاألىكاؿى كتجشمكا الٌصعاب في سبيؿ محبكباتيـ حتَّى تكالبت عمييـ 
:أدكاءي اليياـ كأكصابو، يقكؿ صاحبي حبيش  

ـٍ يدىٍع   ىىكىاًؾ لىيـ ًمنِّػي سكل غٌمة الٌصدًر  [الطكيؿ] ى ٍف يىٍ ويمكًنػي يا حبيشي  ىمى  
(9) ىأٍنًت الوي  ىفىمىٍت ًجٍمدم عم  دمي   كعٍظمي كىأٍسبىمىٍت الدُّيمكع عم  النَّدٍحرً   

كتظير في غزليـ مرارةي الحرماف كاأللـ كالشككل، شككل الرقباء كالعيٌذاؿ، نحكؿ الجسـ 
كلكفَّ شعرىـ لـ يخؿي مف بدكات حٌسيَّة ال تتخٌطى الٌممس كالتقبيؿ أك تمنّْييما، . كديمكمة خفقاف القمب

الدكتكر يكسؼ خميؼ، الذم يرٌدىا إلى : كىي ناحية التفت إلييا عدد مف الدارسيف المعاصريف، مثؿ
 الطبيعًة اإلنسانيَّة التي ال يمكف أف تصؿ إلى أعمى مرتباًت الكماؿ كالمثاليَّة، ثيَـّ 

 
 
ـي  ليس معنى ىذا أنَّو حبه يمغي الجسد إلغاءن تامِّا، فإفَّ ىذا ال يتَّفؽ مع طبيعة الحياًة كال يستقي

.(1)مع كاقع الصمة بيف العكاطؼ كالغرائز في الٌطبيعة البشريَّة  
:كمف األمثمة عمى تمؾ البدكات قكؿ عبد اهلًل بف العجالف  

ػػكده رداحه طفػمػة     مىا الفيٍحشي ًمف أخالً يػا   [مجزكء البسيط]خي  
ديثػيا     كىأيسىػرُّي ًعٍنػدى ًعناً يػا لى ىػػٍد ألىػٌذ حى (2)كى  

:كيقكؿ المرٌقش األكبر  
ًجيػد             دَّدٍيًف ًبٍكػره    مينىعَّدمىةه لىيػا  ىػٍرعه كى ريبَّد أىًسيػمًة الخى [الكا ر]كى  

ذم أىشرو شىنيًب النَّدٍبًت عىذبو    نىً ػيِّ المٌػٍكًف بػراؽ بركد (3)كى  
زيف ًبيا النَّدجائبى  كال صيد (4)لىيىٍكتي ًبيا زىماننا  ي  شىباًبي    كى  

كميما يكف مف أمر، فإفَّ أىَـّ ما ينطكم عميو الغزؿ الجاىمي ىك تكرار المعاني، كصدؽ 
نسانيتيا، فإفَّ الشَّاعر عندما يتذٌكر حبيبتو، كيبٌثيا عكاطفىو، نشعري كأفَّ شعره تعبير عف  العاطفة كا 

عكاطفنا، رغـى بعد المسافة الزمنيَّة بيننا كبينو، كذلؾ لما تحكم خمجاتي قمبو مف شحناتو عاطفيَّة ال 
ف  نَّما تيعبّْري عف قاسـو ميشترؾ لعكاطؼ النَّاس أجمعيف، كا  تعٌبر عف فردو أك جماعةو في بيئة معيَّنة؛ كا 

                                                 
 .1/154، وزييف األسكاؽ  ي أخبار العيشَّداؽ األنطاكي، داكد،  –(9)
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تكٌمـ الشَّاعري عف أمكنةو معيَّنة كمحدَّدة بأسمائيا كنباتيا كحيكانيا، أضؼ إلى ذلؾ المعاني البسيطةى 
المأخكذة مف الكاقع الحٌسي القريب كما خبره الشاعري في حياتو االجتماعيَّة مصكغة ًبأيسمكبو جًزؿ، 
.قكٌم، كميكجز  
:الغزؿ  ي عصر الخمفاء الرٌاشديف كصدر اإلسالـ  

لقد خفىتى صكت شعر الغزؿ في عصر صدر اإلسالـ، كلـ يمؽى مثؿ االزدىار الذم كاف لو 
ة مف ىذا الفتكر أضعاؼ  في الجاىميَّة كأصابو شيءه كثير مف الفتكر، كلقيى شعر الغزؿ بصكرة خاصَّ

ما لىقيىو الٌشعر في أغراضًو األخرل، كيعكد ذلؾ لمكقؼ اإلسالـ مف الشّْعر كالٌشعراء مف النَّاحية 
الدينية، كحركة الفتكح مف الناحية االجتماعية، كالتعكيض بالقرآف عف الشعر مف الناحية الدينية ، 
.(5)كحركة الفتكح مف الناحية االجتماعية ، كالتعكيض بالقرآف عف الشعر مف الناحية الفنية  

طائفة قد أسممت كلـ تبرأ مف ضالؿ : كقد انقسـ الٌشعراء في ىذا العصر إلى طائفتيف
 الجاىميَّة، بؿ ظمَّت تعاقر الخمرةى، كتيشٌبب بالنّْساء، غير آبيةو بتيديد بعض الخمفاء ليا كحسيـ عبد
    بني الحسحاس الذم القى مصرعو إلفراطو في الٌتشبيب، كأبي محجف الثقٌفي، غير أفَّ بعضيـ 
.خاؼى كامتنعى عف الٌتشبيب المباشر فماؿ إلى الرمز كالكنايات كحميد بف ثكر الياللي  

     أمَّا بعضيـ اآلخر فقد ترؾى الشّْعرى كيمّْيِّا منقادنا إلى الحياة الجديدة عاكفنا عمى دراسة القرآف 
َْ } : :الكريـ عمالن باآليًة الكريمةً  ٚ ُٚ ٌَْغب ُُ ا َؼَؽاء ٠َزَّجِؼُُٙ اٌهُّ َٚ اٍظ  ،   َٚ  ًِّ ُْ فِٟ ُو ُ ُْ رََؽ أََّٔٙ أٌََ

 َْ ب اَل ٠َْفَؼٍُٛ َِ  َْ ُْ ٠َمٌُُٛٛ ُ أََّٔٙ َٚ  َْ ٛ ُّ ١ِٙ َ٠}( 1)
فضالن عف انشغاليـ بالفتكًح كنشر الٌدعكة . 

(2)الجديدة، كمٍيميـ إلى الخطابًة بعدما عرفكا بالغةى اآليات القرآنيَّة كركعةى بيانيا
. 

مىؾى في تيذيبو تيذيب النُّفكًس التي         كخالصة القكؿ أفَّ اإلسالـى ىٌذبى الغزؿى في ىذه الفترًة كسى
.كاف يصدر عنيا كتيذيب الٌصكرة التي كاف ييقاؿي فييا  

إفَّ الميتتبّْعى لحركة الشّْعر في عصر الخمفاء الٌراشديف ييحسُّ أفَّ ىناؾى تفاعالن بيف شعًر الغزؿ 
كالحياة اإلسالميَّة، كىذا التفاعؿ انتيى مٌرة إلى أٍف يتالءـى ىذا الغزؿي مع الحياًة اإلسالميَّة كانتيى مرةن 
أيخرل إلى أٍف يفترؽى عنيا كييخالؼ اتجاىيا، ففي حيف تالؤًمًو معيا فقد كاف ذلؾ ىك الغزؿي العذرٌم، 
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أمَّا حيفى اختمؼى عنيا فقد كاف ىك الغزؿي الميطمؽ أك الميفًحش أك الغزؿ العيمرٌم، نسبةن إلى زعيـً ىذه 
".عمر بف أبي ربيعة"الٌطائفة مف الٌشعراء ىك   

كبيف ىذيف الٌمكنيف مف الغزؿ كاف غزؿه مف نكعو آخر ىك الغزؿ التقميدم الذم كاف يقكلو 
أصحابو بحكـ االستجابة الفٌنيًَّة لتقاليد بناء القصيدًة العربٌية أكثر مٌما يقكلكنو بحكـ االستجابًة النَّفسيَّة 
.التي كانكا ييحسُّكنيا أك التناغـ العاطفٌي الذم كانكا يجدكنو  

كانت تتحرج كتذىب مذىب التُّقى،  تعبير عف كضع طائفة مف المسمميف الغزؿ العذرم 
فٍَّت  كتيؤثر السالمة كالعافيةى عمى الميقامرة كالمخاطرة ، كترل أفَّ النَّفسى أمَّارةه بالٌسكء، كأفَّ النَّارى قد حي

بالشيكات كأنَّو مف الخير ليا أٍف تصبر، كلذلؾ آثرت ىذه الطائفةي اٍف تعدؿ عف شيكاتيا فكانت مثالن 
ا لمتربيًَّة اإلسالميَّة في سمكّْىا كتعالييا .كاضحن  

رة منطمقة، تضع شيكاتيا كمالٌذىا فكؽ كيؿّْ شيء        كالغزؿ العمرم   تعبيره عف طبقةو متحرّْ
إنَّيا لـ تنسى نصيبيا مف الٌدنيا كلكنَّما نىًسيىٍت نصيبيا . المالذ كالشيكات كتمكب في حياتيا تنشد ىذه

أمَّدا الغزؿ . مف اآلخرة، كعادت إلى شيء مف بقايا الجاىميَّة فغمىبى عمييا الخمري كالنّْساء كاإلماء
فقػد كاف تعبيػرنا عف الطَّائفػًة التي كانت تستبيحي لنفسيػا ما أباحى ليػا الٌديفي في غير ما حرجو الو ميدم 

:اٌُش٣ٔخ  كالتي كانت تتمٌثؿ اآليةى (3)أك تزمُّت  

{  َٓ ب أَْزَك َّ أَْزِكٓ َو َٚ ١َْٔب  َٓ اٌعُّ ِِ اَل رََٕف َِٔص١جََه  َٚ اَؼ ا٢ِْضَؽحَ  ُ اٌعَّ ب آرَبَن هللاَّ َّ اْثزَِغ ف١ِ َٚ
 َٓ ْفِكِع٠ ُّ ٌْ َ اَل ٠ُِستُّ ا َّْ هللاَّ ٌْفََكبَظ فِٟ اأْلَْؼِ  ئِ اَل رَْجِغ ا َٚ ُ ئ١ٌََِْه  { هللاَّ

(1)
. 

 

:الغزؿ  ي العصر األمكم  
:ا وجاه العذرم: أٌك ن   

شاعى الغزؿي العذرمُّ العفيؼ في العصر األمكم كعرفتو أكثر مف قبيمة، كىك ليس كليد العصر 
األمكم، بؿ تمتٌد جذكريه إلى العصرالجاىمي، كعرؼى العصري األمكم عددنا مف العذرييفى ككانت لكؿٍّ 

ةي حبٍّ ال تختمؼ في إطارىا العاـٌ عف قصًص العيشَّاًؽ الجاىمييف، ككانت خيكطييا تنسجي إمَّا  منيـ قصَّ
بالمرعى، أك في أثناًء المركر بدياًر األحبَّة، كسرعاف ما تتطٌكر كتتعٌقد كتتشعب بيا السُّبؿ، فإمَّا أف 

ـي في ىذه الحاؿ عمى كجيو إلى أف يمقى قيتزٌكجى الميحبُّ مف محبكبت مَّا أف يتعٌذرى عميو ذلؾ، فييي ، كا 
مصيرىه المحتكـ، حتَّى الذيف تزكَّجكا لـ تدـ ليـ الٌسعادةي الزكجيَّة إذ سرعاف ما انفصمت عراىا 

                                                 
 .281- 279، صوطكر الغزؿ بيف الجاىميَّدة كاإلسالـ فيصؿ، شكرم،  –(3)
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ككاف خياؿي الركاًة يأبى إاٌل أٍف يجمع بيف المحبىيف . لضغكط عائميَّة، تاركة الحبَّ في القمكب ييؤججيا
مف جديدو بأساليبى ككسائؿى ظاىرًة التَّكمُّؼ كالغرابة لما فييا مف خركج عمى - في بعض األحياف–

.أبسط قكاعد العيرًؼ كالتٌقاليدً   
رقة كاأللـ كاإلخالًص كصدًؽ العكاطؼ كنيبًميا . (2)       يتَّصؼي شعري العذرٌييف بصدؽ الحبّْ كالحي

 ىـ الذيف دعاىـ الجماؿي كأغرتيـ المذائذ كثارت في نفكسيـ فكالٌديمكمة إلى جانب العفَّة، كالعذريك
نكا بالعفَّة كلذلؾ لـ ... الشيكات، كلكنَّيـ انعتقكا مف ىذه الٌشيكات، كانصرفكا عف ىذه المذائذ، كتحصَّ

فانطمقكا ييغنُّكفى عكاطفىيـ ... يخشكا أٍف ييعبّْركا عف عكاًطفيـ ىذه ما دامت البراءةي تكسكىا كالعفَّةي تممؤىا
كيينشدكفى آالمىيـ كآمالىيـ
(3).  

  :(العيمىرم)ا ٌوجاه الحٌسي : ثانينا
:يجمعي ىذا االٌتجاه بيف  

 ، كقد شاعى ىذا الغزؿ في ميدًف الحجاًز كخاٌصة في كغير الفاحش .ب. الغزؿ الحٌسي الفاحش. أ
مٌكةى كالمدينة، ككاف زعيمو في مٌكة عمر بف أبي ربيعة، كفي المدينة األحكص ، كفي الٌطائؼ 

، ككانكا يتغزَّلكف في العربٌياًت كغير (4)العرجي، الذم كاف ىك كجماعتو أكثر فحشنا مف عمر كرىطو
. العربٌيات مف اإلماًء كالجكارم  

أمَّا الغزؿ الحٌسي غير الفاحش ففيًو كثير مف األكصاؼ الجاىميَّة القديمة، كاألكصاؼ الجديدة 
.(1)حتَّى قيؿ إنَّيا تكادي تستكعب المظاىرى الحضاريَّة الجديدة كتيؤىرّْخي لمحياة االجتماعيَّة في ىذه الفترة  

 
كمف ميّْزاًت ىذا الغزؿ بشٌقيو الفاحش كغير الفاحش عدـي ثباًت الٌشعراء عمى امرأةو كاحدة؛ بؿ 

.كانكا دائمي الٌنقمة كالنَّحمة مف زىرةو إلى أيخرل، ٌمما دعا إلى كثرًة األسماء عندىـ  
كمف البكادر الجديدة في الغزؿ الحٌسي . كلـ يخؿي ىذا الغزؿ مف الكقكؼ عمى األطالؿ كذكرىا

ساًء كقد نمت ىذه الٌظاىرةي كاتسعت في  َى األمكم كثرة الٌرسؿ كاإلشارة إلى الرَّسائؿ الغزليَّة مع الفّْ
ة عند العبَّاس بف األحنؼ .(2)الغزؿ العبَّاسي كخاصَّ  
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:ا ٌوجاه الو ميدم: ثالثنا  
رةن عف الغزؿ القديـ، عند كثيريف مف  كيًجدى في العصر األمكم، كال يعدك أف يككف صكرةن مكرَّ

الٌشعراء مثؿ األخطؿ كالفرزدؽ كجرير كالراعي الٌنمٍيرم مٌمف انحصر غزلييـ في مقدّْماًت القصائد 
فكقفكا عمى األطالؿ كدياًر األحبَّة ككصفكىا كدعكا إلى تحيَّة أىميا كميخاطبًتيـ، كأكثركا مف ترداًد 
األسماء المعركفًة لمنّْساًء، كاألمكنًة، كمف ذكًر العيٌذاًؿ كالكشاة كالرقباء كشككا مف نقض العيكد، 

خالؼ المكاعيًد، كتألَّمكا مف المماطمة كالتَّسكيؼ، كحنُّكا إلى أيَّاـً الشَّباًب، كذمُّكا الشيبى ألنَّو مىٍدعاةه  كا 
كالقارئي ليذا الغزؿ ال يجدي فيو أثرنا لعاطفةو قكيَّة أك تعبيرنا عف ألـ حقيقي أك إحساسو . لصدكًد النّْساء

بة إاٌل في القميؿ النَّادر ة، كربما اتَّجو الشعراءي ذلؾ . عف نفسو مجرّْ كفي مطالع قصائد جرير خاصَّ
فأخذكا يقكلكف فيو . االتّْجاه لعكامؿ سياسيَّة كحزبيَّة كشخصيَّة شغمت أكثرىىـ عف اإلجادًة في الغزؿ

كلذلؾ جاء غزلييـ تقميديِّا . كأمّْ ففٍّ مف فنكًف الشّْعر األخرل ًليتسنَّى ليـ القكؿ في أكثًر األغراض
لٍكال ما شغمىني مف ىذه الكالب لىشبَّبتي تشبيبنا تىحفُّ منو العجكزي :- "ميتكمّْفنا كلسافي حاليـ قكؿ جرير

.(3)"إلى شبابيا  
 

      كقد أشار الدكتكر الحكفي إلى ظيكر لكف أخر مف الغزؿ في ىذا العصر، أطمؽ عميو اسـ 
الغزؿ الكيدم ، كىك غزؿ تمييدم يصطنعو الشَّاعري في شريفة مف شريفاًت خصكمو كخصكـً قكمو 
ال عف حبٍّ كعاطفة، بؿ عف تصنُّعو كتكمُّؼ كادّْعاء، يريدي أف يىغيظىيـ كييشيّْرى بيـ، كىذا الضرب مف 
الغزؿ اليجائي ىك الذم نسمّْيو الغزؿ الكيدم، فممَّا جاء اإلسالـي تكارل ىذا الغزؿي ألنَّو يتنافى كتعاليـ 

ـٌ  اإلسالـ، ثيَـّ ابتعثو في العصر األمكم عبد الرحمف بف حسَّاف عندما شبَّبى برممةى بنت معػاكية، ث
بيًريّْيف عبد اهلًل بف قيس الٌرقيَّات الذم اصطنع الغزؿ بامرأة الكليد بف عبد الممؾ بنت  جػاء شاعري الزُّ

.(1)فأغضبى الكليدى كأباه كأباىا" ًبأيـٌ البنيف"عبد العزيز بف مركاف المعركفة   
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/466، الشعر كالشعراء ابف قتيبة،  –(3)

 .257ـ، ص1965، 2، دار النيضة، مصر، ط، أدب السياسة  ي العصر األمكم الحكفي، أحمد محمد –(1)
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:الغزؿ زمف العٌباس *:المبحث الثٌاني  
كثيرى الغزؿ في ىذا العصر كثرةن مفرطة، فقد عينيى جميع الٌشعراء بالٌنظـ فيو، كىذه العناية 

أعٌدٍتوي لالزدىاًر الكاسع، إذ تداكلو أفذاذي الٌشعراء، كصاغكه بعقميَّاتيـ الخصبة الحديثة كما أكتكه مف 
قدرةو عمى التكليد في المعاني القديمة كاستنباط كثيرو مف الخكاطر كاألخيمًة الجديدة، كقد مضكا 

يتَّسعكف بكؿّْ صكره القديمة حتَّى الٌنسيب ككصؼ األطالؿ كالدّْياًر الدَّارسة، فقد استبقكا ىذا الكصؼ، 
حساسيـ الحضرم الميرىؼ .كحاكلكا أٍف يبثُّكا فيو طكابعى فكرىـ الدَّقيؽ كا   

الغزؿ )كقد مضى الغزؿي يجرم في نفس التيَّاريف المذيف اندفع فييما منذي عصر بني أيمٌية 
، ككاف التٌيَّاري األٌكؿ أكثر حدَّة كعنفنا، بسبب انتشاًر دكًر النّْخاسة كما كانت (الٌصريح كالغزؿ العفيؼ
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تمكجي بًو مف إماءو كقياف ركميَّاتو كخراسانيَّات، كقد أخذفى يتسمَّطفى عمى الحياة العبَّاسيَّة كييشٍعفى فييا 
ميقي مستبدات بمكاف الحرائر .كثيرنا مف صكر الٌتحٌمؿ الخي  

ميقية اإلسالميَّةى كالعربيَّةى  كما كاف أكثر شعراء ىذا االٌتجاه  مف المكالي الذيف نبذكا التقاليدى الخي
مَّا بعامؿ الٌترؼ كما ينتشري معو مف فساًد األخالًؽ، كشتٌاف بيف الغزؿ  إمَّا بعامؿ الزندقًة كالشُّعكبيَّة، كا 
الٌصريح في ىذا العصر عند مطيع بف إياس كأبي نكاس كأضرابيما كبيف الغزؿ األمكم عند عمر بف 
أبي ربيعة كاألحكص كأمثاليما، إذ كانكا يحتفظكف بشيء مف الكقار كالحشمة، أمَّا ميطيع كأبك نكاس 

ا ييشبو أٍف يككف ثكرة، فيـ  كبٌشار كنيظراؤىـ العبَّاسيُّكف فقد خرجكا عف كؿّْ حشمةو ككقار خركجن
-يتحٌدثكف في غزليـ عف غرائزىـ في غيًر تعفُّؼو كال حياءو كال كرامة كقد استحدث كثيركف منيـ 

.ضربنا جديدنا مف ىذا الغزؿ الصريح كىك الغزؿ بالغمماف- باستثناًء بشار  
ككاف يجرم بجانب ىذا التيَّار بشٌقيو الحٌسي الفاحش كغير الفاحش تٌياري الغزًؿ العفيؼ، كلكفَّ 

كطبيعٌي أف يضعؼى ىذا التيَّار في . مجراهي أخذ يضيؽي ضيقنا شديدنا بالقياًس إلى عصر بني أمٌية
العصر العبَّاسي األكؿ اٌلذم قمَّما عرؼ فيو الشعراء العفَّةى كالٌطير كمع ذلؾ فقد بقيت لو بقيَّةه عند 

ًربى  ـٌ بيعيف  كضي ـٌ فإذا ما ت العبَّاس بف األحنؼ، كعند بعض الشعراء الذيف ىامكا ببعض الجكارم ث
بينيـ كبينىييفَّ حجاب صفيؽ، فعاشكا يتعذبكف بالحٌب، كعاشى الحبُّ في قمكبيـ قكيِّا حادنا
(1).  

 
 
 

 
:الغزؿ  ي العصر العٌباسي  

  :(الٌصريح)الغزؿ الحٌسي: أٌك ن 
الغزؿي الحٌسي بنكعيو الٌصريح الفاحش، كغير الفاحش أكثر اٌتجاىات الغزًؿ شيكعنا ككمِّا في 

ٌف ما عرؼ مف غزؿ في الجاىمية  ة، كفي عيصكًر األدب العربي عامَّة ،كا  القرف الثٌاني اليجرم خاصَّ
ك اإلسالـ، لـ يصؿ إلى ما كصؿى إليو في ىذه الفترة كثرةن كصراحةن كتطٌكرنا، فالمرأة العربيَّة الحرَّة لـ 

ا ليذا الغزؿ إاٌل في القميؿ الٌنادر لكثرة اإلماء كالجكارم كالقياف كغزًكىفَّ المجتمعى العبَّاسيَّ  تعٍد مكضكعن
غزكنا لـ يشيد لو المجتمع العربيُّ مثيالن، إذ تقدـ ىؤالء الصفكؼ كتنحَّت المرأةي الحرَّةي جانبنا
(1).  

                                                 
ؿ ضيؼ، شكقي،  –(1)  .371-370، صالعصر العبَّداسي األكى

 .145، ص(ت.د)، 10، دار المعارؼ، القاىرة، طالفف كمذاىبو  ي الٌشعر العربي ضيؼ، شكقي،  –(1)
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ليذا أصبحى الغزؿي بضاعةن رائجةن رابحة، ككثرة الجكارم كاٌتخاًذىفَّ لميك كالغناء كالعبث قمَّؿى مف 
شأًف المرأًة، كلـ تعد تيثيري في النُّفكًس تمؾ المعاني العميقة أك تمؾ العكاطؼ المشبكبة، كأصبحى الغزؿي 

لى ىذا . في جممتو تعبيرنا عف لٌذة عابرةو كشيكة طارئةو ال تصؿي إلى طكايا الٌنفس كال تمبثي عمى حاؿ كا 
المظير الٌسٌيئ لإلماء كأثره في الغزؿ أشارى الدكتكر طو حسيف كلكنَّو دعا إلى القصًد كاالحتياط في 
الحكـ عمى نساء ىذا العصر ألفَّ الكثرة الميطمقة مف ىؤالء النّْساء ال تيمثّْؿي المرأةى العربيَّة الحٌرةى، أك 
نَّما تمٌثؿ الرقيؽ الذم كاف ييجمب إلى حكاضر المسمميف فيٌتخذ منيا تجارة كليكنا .(2)المسممة الحٌرة كا   

لقد كانت بيكتي القياف مسارحى لركَّاًد الميك كالميتعًة مف الميٌجاف كطاٌلًب المذة مف الٌشعراء كغير 
كأسيمت الغالمياتي قصريَّات كساقيات مثؿ ما أسيمت جكارم بيكت القياف مف ركاج سكؽ . الٌشعراء

الغزؿ الحٌسي الفاحش الرخيص، ككذلؾ الغمماف؛ فإفَّ كثرتيـ في ىذه الفترة كالمغاالة في طمبيـ 
يثارىـ عمى الجكارم أشاعى ظاىرةى الغزؿ بالغمماف  .(الميذٌكر)كاالىتماـ بيـ كا   

 :الغزؿ الحٌسي الفاحش .1

، جكارو مف (بيكت القياف كالغالميات)     يدكر ىذا الغزؿ حكؿ جكارو لىٍسفى مف الطبقتيف الٌسالفتيف 
ا معطاء ليذا  نكعو آخر، مف األغمبيَّة الٌساحقة التي كانت تسكد المجتمعى، فكيفَّ مادَّةن خصبة كأرضن

الغزؿ، كقد تفٌنفى الشُّعراءي في ىذا الضرب في كصؼ المرأة حتَّى ال يكاد يفمت عيضكه مف أعضائيا 
دكف أف يأخذ نصيبو مف الكصؼ كالًذكر أك التشبيو مدفكعيف إلى ىذا بالدَّكافع الحسّْيَّة الماجنة التي 

ؿُّ . تعشؽي جسدى المرأة ال ركحيا، كتقصد إلى الٌتمٌتع بيا ال إلى اإلبقاًء عمييا، تتسٌمى كال تحب ككاف جي
الٌشعراء مف الميٌجاًف كالمتيتكيف الذيف عرفيـ المجتمع كارتفعت الصيحات عاليةن ضدىـ، إال أنَّو ليس 
 ينكري أفَّ البيئةى ىي التي ساعدت عمى خمؽ ىذا الغزؿ بما كاف يسكدىا مف
تيٌتًؾ الجكارم كخالعتيٌف، فإذا كجد الشاعر جكِّا ميييَّئنا انطمؽى مف عقالو كرتعى في المرعى الخصيب 
.كليس ثمة ما يمنعي مف التعبيًر عف ذلؾ الجكّْ كنقًؿ بعض صكره كأشكالو  

كلقد بمغى سكءي ظفّْ الٌشعراء بالمرأًة في ىذه الفترة أنَّيـ كانكا يتعرضكف أليًَّة فتاة تيصادفيـ، 
كتحٌدث الشعراء في غزليـ ىذا عمَّا كانكا يريدكف مف النّْساًء ، كما كانكا يفعمكف معيـ بكؿّْ صراحةو 
.(1)كجرأة ككقاحة  

 :الغزؿ الحٌسي غير الفاحش .2

                                                 
 .105-2/104، حديث األربعاء حسيف، طو،  –(2)

 .125-124، صاٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم بٌكار، يكسؼ،  –(1)
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ىذا الضرب مف الغزؿ ىك الرافد الثاني لالٌتجاه الحٌسي، كأكثر شعرائو مف أصحاب الٌرافد 
كالفارؽي بيف الٌرافديف أفَّ الٌشعراءى في األٌكؿ قد تمادكا في الكصؼ كالفحش كخرجكا عمى . األكؿ

الٌشرائع كاألعراؼ كالتٌقاليد، أمَّا في اآلخر فقد كانكا معتدليف في الغالب إذ قصركا غزليـ عمى 
الحديث عف جماؿ المرأة كًذكر مفاتنيا كتشبيييا بتشبييات فييا القديـ المعركؼ عند مف سبقيـ مف 

. الشعراًء، كفييا الجديد الذم استمدكه مف كاقع عصرىـ كما كصؿ إليو مجتمعييـ مف تقٌدـ حضارم
كانكا يعجبكف بالجماؿ أينما كقعكا عميو فيصٌكركنو كيقكلكف فيو، ككانكا في غزليـ ىذا كالنَّحمًة دائمي 

ككانت األكصاؼي الغالبة فيو أكصافنا قديمة طالما رٌددىا الٌشعراء في . الٌنقمًة مف زىرةو إلى أيخرل
.(2)الجاىميَّة كاإلسالـ  

كىناؾ ضربه آخر مف الغزؿ عند شعراء القرف الثاني عند الذيف كاف المجكف ديدنيـ كالٌتيٌتؾ 
كالفجكر مذىبيـ، يبدك فيو أصحابو ميحبّْيف صادقيف في عكاطفيـ كأحاسيسيـ تبرحيـ الصبابة، 

رقةه مف ىجراف الحبيب كصدكده، كلكـ الالئميف كمراقبًة العٌذاؿ، إاٌل أفَّ . كييعٌذبيـ األلـ كفيو شككل كحي
الباحثى يستطيعي أف يحكـى عمى ىذا الحبّْ المصطنع ألفَّ أكثرى الٌشعراًء كانكا مٌياليف إلى القكؿ في 
.(3)الغزؿ ككأنَّو ىكايةه كمتعة  

:الغزؿ العفيؼ: ثانينا  
إفَّ الغزؿى في القرف الثاني كاف في أكثره غزالن مكشكفنا لـ يشيد لو األدب العربي مف مثيؿ في 

كلكف . العصكًر التي سبقتو، كلـ يعرؼ أٌم عصر أدبٌي مف الٌشعراء المٌجاًف ما عرفو ىذا القرف
شاءت سيٌنةي الٌطبيعًة أاٌل يخمك ىذا القرف مف غزؿو عفيؼو يبتعدي أصحابو عف الٌتعابير المكشكفة، 
كاأللفاظ الفاضحة، كالٌصراحة الميخجمة؛ ًلييحمُّكا محمَّيا حصيمة ما اعتكر نفكسيـ مف حبٍّ صادؽ 

كليس بغريب أف يجدى ىذا الباحث في ىذا القرف . عفيؼ، عاشكا لو كقضى بعضيـ دكنو أك كاد
شعراء مف ىذا الٌنكع، ألفَّ المجتمعات اإلنسانيَّة ميما بمغى بيا االنحطاطي مداه في أمّْ عصرو مف 

كفي ىذا . العصكر ال تعدـ أف تجدى فييا أيناسنا يقفكف في الٌصفكؼ المقابمة ميما كاف عددىـ قميالن 
إفَّ الغزؿى العفيؼى شجرةه نبتت بذرتييا في الجاىميًَّة، ثيَـّ ترعرعت في : "يقكؿ الٌدكتكر يكسؼ بٌكار

.(1)"العصر األمكم، كاستمٌرت في العصر العبَّاسي  
كىكذا ظٌمت ليذا الغزؿ فركعو في القرف الثٌاني، كىك ظاىرة طبيعٌية تكجبيا سٌنة الحياة، كألفَّ 

العٌفةى في القكؿ كالعمؿ غير مرىكنة بعصر مف العصكر، كأفَّ انغماسى أكثًر النَّاًس كمنيـ الٌشعراء في 
                                                 

  .138،139 ص المرجـ الٌسابؽ،  –(2)

 .147 نفسو، ص –(3)

 .249، صاٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم بٌكار، يكسؼ،  –(1)
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إذ ال بدَّ مف أف . القرف الثٌاني بالمجكف كمفاتف الحضارة الجديدة ال يعني انتفاء العٌفة كاختفاءىا نيائيِّا
اف كالٌزٌىاد، كأىؿ الٌطير كالعفاؼ فإذا ما رجعنا إلى . يكجدى في كؿّْ مجتمعو الخيّْركفى كاألشرار، الميجَّ

الكراء قميالن؛ نالحظي أنَّو في الكقت الذم كاف يعيشي فيو الغزؿ العذرم، كقصص الحٌب الطَّاىر في 
بكادم الحجاز، كعند فقياء مٌكةى كالمدينة، كاف عمر بف أبي ربيعةى كأضرابو مف الٌشعراء يخرجكف 

عمى الٌناًس بغزليـ الفاحش الٌصريح مثمما كاف يفعؿي امرؤ القيس كمف لؼَّ لٌفو مف قبؿ كعميو 
ىؿ ىناؾ مىف يمنع أف يظير العبَّاسي بف األحنؼ كمعو عدد قميؿ مف الٌشعراء بيذا الغزؿ : نتساءؿ

 العفيؼ في إزاء غزؿ بٌشار، كأبي نكاس، كالحسيف الخميع، كغيرىـ مف شعراًء العصر؟
ىذه سيٌنةي الحياًة، لذلؾ كاف الدكتكر شكقي ضيؼ عمى حؽٍّ عندما عدَّ ظيكرى العبَّاًس بف 

.(2)األحنًؼ بغزلو الٌطاىر العفيؼ شذكذنا عمى جيمو كمجتمعو  
كبذلؾ : "فقد كاف يظٌف أنَّو ال يكجد إاٌل العبَّاس بف األحنؼ ممثالن ليذا االٌتجاه، حيث قاؿ

أصبحنا نفتقد في ىذا العصر الٌشاعر العفيؼ إاٌل ما كاف مف العٌباس بف األحنؼ كىك ييعٌد شذكذنا 
.(3)"عمى ذكًؽ العصر كذكؽ إمائًو كشعرائوً   

غير أفَّ الدكتكر مصطفى ىٌدارة نبَّوى إلى كجكد شعراء آخريف في القرف الثاني ممف امتازكا 
بالعفًَّة كالطَّيارة مف أمثاؿ عكاشة العٌمي، كابف األديـ، كابف رىيمة، فيككف قد أضاؼى جماعة إلى 
.(4)العٌباس تيشاركو في اٌتجاىو  

ككاف يجرم بجانب تيَّار الغزؿ : "        كقد التفتى الدكتكر شكقي ضيؼ إلى ما جاء بو ىدارة، فقاؿ
... الٌصريح تيَّار الغزؿ العفيؼ، كلكٌف مجراهي أخذ يضيؽ ضيقنا شديدنا بالقياس إلى عصر بني أميَّة
كطبيعي أف يضعؼ ىذا التٌيار في العصر العٌباسي األٌكؿ الذم قمَّما عرؼ فيو الٌشعراء العفَّة 

، كمع ذلؾ فقد بقيت لو بقٌية عند العبَّاس بف األحنؼ كعند بعػض الشعراء الذيػف  كالطيرى
 
 
ـٌ ًبٍعفى كضيربى بينيـ كبينيٌف حجاب صفيؽ، فعاشكا يتعٌذبكف بالحٌب، كعاش  ىامكا ببعض الجكارم، ث

.(1)" الحبُّ في قمكبيـ قكينا حادِّا   

                                                 
 .73، صالعصر العٌباسي األٌكؿ ضيؼ، شكقي،  –(2)

 .64، صالفف كمذاىبو  ي الٌشعر العربي ضيؼ، شكقي،  –(3)

 .536، صاٌوجاىات الٌشعر العربي  ي ال رف الثٌاني اليجرم ىٌدارة، محٌمد مصطفى،  –(4)

 .371، صالعصر العٌباسي األٌكؿ ضيؼ، شكقي،  –(1)
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إفَّ انحصارى الغزؿ العفيؼ في خمسة شعراء برئاسًة العٌباس بف األحنؼ كعضكية عكاشة 
العٌمي، كعمي بف األديـ، كالمؤمؿ بف جميؿ، كابف رىيمة، يؤكد ما ذىب إليو الدكتكر شكقي ضيؼ 

مف ضيؽ مجرل ىذا التٌٌيار، إذا ما قيس بمثيمو في العصر األمكم، كيالحظ عمى ىؤالء الٌشعراء ندرة 
كاةي بياالت الٌتيكيؿ -  باستثناء العٌباس–أخبارىـ كقمَّةى أشعارىـ  كما أفَّ ىؤالء الٌشعراء لـ ييًحٍطيـ الرُّ

كالٌتعظيـ كالتزٌيد، كلـ ييسبغكا عمييـ ما أسبغكه عمى أكثر زمالئيـ مف الجاىمييف كاألمكييف ما يشبو 
َـّ إنَّيـ قصركا شعرىـ عمى فٌف كاحد ىك الغزؿ العفيؼ الذم  األساطير كمتاىات األحالـ أحياننا، ث

يكشؼ عف حٌبيـ الذم ظٌمكا يتعذَّبكف مف جرَّائو، كييعانكف بسببو كثيرنا مف األمكر، كىـ فضالن عف ىذا 
قصركا تغٌزليـ عمى امرأة كاحدة بعينيا، ككانت أكثر صاحباتيـ مف الجكارم، في حيف كانت 

صكاحب زمالئيـ الٌسابقيف مف الحرائر، بذا تنطبؽ عمييـ خصائصي العذرييف الٌسابقيف مف عٌفة، 
خالص .(2)كتكحيد، كديمكمة، كصدؽ، كا   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .251، صاٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم بٌكار، يكسؼ،  –(2)
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:مكانة العٌباس بيف شعراء عصره: *المبحث الثٌالث  
العبَّاسي بف األحنؼ، تمميذ عٌؼ كأستاذ الحٌب الٌنبيؿ، ىك تمميذ ألمثاؿ ابف الممٌكح، كجميؿ، 

كىك ظاىرةه فريدة في عصره الذم اضطرب بشتَّى أنكاع العشؽ، كال سيَّما الغزؿ الماجف، حتَّى أنَّو لـ 
ييعرؼ عصر ماجف مثؿ عصر بني العبَّاس األكَّؿ، أم القرف الثاني اليجرم، كلكف سيٌنة الحياة تأبى 
ـى ميزانييا، فيككف غزؿ العفَّة ردَّ الفعؿ المكاتي، كيككف العبَّاس ذلؾ العاشؽ المتعفؼ الذم  إاٌل أف يستقي

خفَّؼ بغزلو الرفيع النبيؿ غمكاء الغرائز المشبكبة، كقد مضى في تجربًة عشقو منذ بدايتيا حتَّى 
ؿو  نيايتيا في ألكاف متعدّْدة مف صكر المعاناة المكزَّعة ما بيف عتب، كصٌد، كسييد، كفراؽ، كبيف ترحُّ

ا لمفراؽ الدَّائـ، كنجده يمثؿ ىذه الميعاناة بيف  دائـ، كؿُّ ىذا نجده في شعره كىك يسيؿي رقَّة كعذكبة، كألىمن
ف العبَّاس غزلىو بمكف عصره كبيئتو المتحٌضرة مف . شعراًء الغزًؿ المترؼ المتحٌضر في عصره كلكَّ

 النُّبالء في عصرو غطَّى ف قمبو، كىك بذلؾ يعطي ميزةى إمامتو لمغزليؽخالؿ حرارة عشقو، كخفك
.(1)الفحشي فيو كجوى الحياة عمى يد شعرائو الماجنيف الذيف عصفكا بكؿّْ شيء، ككفركا بكؿّْ شيء  

 
ـي الشعراء الخمعاء كىك أبك  كقد رفعى العبَّاسي رايةى الكجداف الٌسميـ في العصر الذم بمبمو إما

كحيف نقكؿي إفَّ العبَّاسى بف األحنؼ إماـ الغزلٌييف األعٌفاء أك النُّبالء فذلؾ يعني أفَّ العبءى .(2)نكاس
فادحه عظيـ، فالعٌفة أك الٌنبؿ مقياس تقاس بو إرادة اإلنساف كعزيمة الرجكلة، إزاء أخطر الغرائز، 

.غريزة الجنس  
 

 الضعؼ إاٌل إذا كاف عفاؼى العاجزيف، أمَّا إذا كاف العفاؼ عند ـكالعفاؼ ال يككف مف عالئ
الرجؿ يصدر عف رغبةو في التصٌكف، فإنَّو حينئذو يصبح أعظـ قٌكة، كمف حؽّْ الرجًؿ أف يجاىدى ىكاه 
.(3)ليضاؼ إلى األشراؼ، كتمؾ غاية يتطمَّع إلييا أكابر الفتياف  

 
:كىذا ما نراه في مثؿ قكؿ العبَّاس  

ًر    ـً كىاٍلبىصى ًوػكيـ     ىًعٍندىكيـ شىيىكىاتي السَّدٍم ػبٍّز  ػي ًزيىارى [البسيط]أىوىػٍأٌذنػكفى ًلصى  
لًكٍف  اًسؽي النَّدظىرً  مكسي بًو   عىؼُّي الٌ ميًر كى (4)  يي ًمري السُّيكءى إٍف طىاؿى الجي  

                                                 
 .113-111، صالعبَّداس بف األحنؼ سعد الديف، ليمى،  –(1)

 .90، ص(ت.د)، المطبعة العصرية، لبناف، العٌشاؽ الثالثة مبارؾ، زكي،  –(2)

 .100 نفسو، ص –(3)

 .216، صديكانو  –(4)
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    كىذا الفسؽ في الٌنظًر ىك في مقياًس عفَّة األعفاء الذيف يىعدُّكف النَّظرى البرمء إلى المحرمات 

محٌرمنا، كأمَّا إذا كافى ذلؾ في مجتمع القرف الثٌاني اليجرم، فإفَّ األمرى يصبحي نسبيِّا، مع بقاًء المقياس 
كـ قكلو تعالى . كاحدنا في نفكسيـ ال يتغيَّر اٌل فما حي ْٓ  }: كا  ِِ ٛا  َٓ ٠َغُضُّ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٍْ لًُ ٌِّ  

 َْ ب ٠َْصَٕؼُٛ َّ َ َضج١ِؽٌر ثِ َّْ هللاَّ ُْ ئِ ُْ َغٌَِه أَْؾَوٝ ٌَُٙ ٠َْسفَظُٛا فُُؽَٚخُٙ َٚ  ُْ ِ٘ { أَْثَصبِؼ
(1)

- كقكلو  .
-:سبحانو  

ب  } َِ َّٓ ئاِلَّ  َٓ ِؾ٠َٕزَُٙ اَل ٠ُْجِع٠ َٚ  َّٓ َٓ فُُؽَٚخُٙ ٠َْسفَْظ َٚ  َّٓ ِ٘ ْٓ أَْثَصبِؼ ِِ  َٓ َٕبِد ٠َْغُضْض ِِ ْإ ُّ ٍْ لًُ ٌِّ َٚ

َٙب ْٕ ِِ ََٙؽ  . (2){  ظَ  
بّْيـ عمى امرأة كاحدة، لـ يتعدَّىا الكاحد منيـ إلى سكاىا،        كترجعي عٌفةي أكلئؾ األعفاء في قصر حي
.كال يكاد يشتـٌ مف شعرىـ رائحة الحٌس أك الٌشيكة المكشكفة  

كمٌما يرفع مف مكانًة ابف األحنًؼ بيف شعراء العشؽ تحٌديو لممكجات الماجنة التي كاف يصدر 
ة إذا أدركنا مدل شراسة ىذه المكجات، مكجات التغٌزؿ بالغمماًف كشيكع  عنيا أىؿي عصره كخاصَّ

الخالعة بيف النّْساء كتيٌسر الحصكؿ عمييٌف بأيسًر السُّبيؿ، األمر الذم دفعى بعضى الرجاؿ إلى الٌزىًد 
جيا مظاىري الٌترؼ كالفراغ  في المرأة، كمحاكلة اقتناص الٌمذًة في سبيؿو آخر ييرضي شيكاتيـ التي تيؤجّْ

ييضاؼي إلى ذلؾ أفَّ مجالس الشعراء التي شاعت في مختمؼ الطبقات . ككفرة الثراء في مجتمعيـ
بكا عمى ىذا العمؿ خير تدريب، ككانكا عمى جانبو كبيرو  كاف سيقاتيا مف فتياف الفرس كالركـ الذيف ديرّْ

.(3)مف الجماؿ كالخالعة في الكقت ذاتو  
 
كال شؾَّ أفَّ ىذا الشذكذ الجنسي ييمثّْؿي قمَّة الفساد المادّْم في أيًَّة حضارة كىك بداية الٌسقكط 

، ففي الكقت الذم كانت جماعتيو أمثاؿ أبي نكاس، . كاالنحدار ىذه المكجة اليدَّامة تجنَّبيا العبَّاسي
منغمسيف كؿَّ االنغماس في غمماف " صريع الغكاني"، ك"بالخميع"كالحسيف بف الٌضٌحاؾ المعركؼ 
. كقد ركٌز قكاه كمَّيا عمى محبكبةو كاحدة لـ يحد عنيا إلى سكاىا. مجالسيـ، كاف ىك في منألن عنيا

بِّا حقيقيِّا  –برغـً إطالقو عمى المحبكبة أسماءن كثيرة تفٌسر مبدأه في العشؽ، كىك أنَّو أحبَّ كاحدةن حي
فكاف كمَّما رأل بعد ذلؾ امرأة رأل فييا مف فكز شيئنا فذكرىا كليجى . كانتيى ىذا الحب- ىي فكز

. بحسنيا، كالدَّليؿ عمى ذلؾ كجكد أكثر مف صكرة لممعشكقة، أم أنَّو كاف يرل في الجميالت فكزنا فقط  
                                                 

 .30، سكرة النُّيكر  –(1)

 .31، سكرة الٌنكر  –(2)

 .539، صاٌوجاىات الشعر العربي  ي ال رف الثاني اليجرم ىدارة، محمد مصطفى،  –(3)
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كتتجٌمى مكانةي ابف األحنؼ في العشؽ كذلؾ بتصكيره التجربةى العربيَّة المكركثة أعظـ تصكير 
كيضفي عمى ىذه التجربة ألكاننا كثيرةن زاىية، كصكرنا ميشرقة لكثير مف مكاقؼ العشؽ التي لـ ييسبؽ 
.إلييا  

 
        كىذه التجربة العربٌية المكركثة كاف ليا ردُّ فعؿ عند ابف األحنؼ فمف أفَّ اشتياءه مكبكح فيك 
فيو حٌي لـ يمت، كقد مٌكنو المكركث الذم ينظر إلى تجربة الحب بالقياس إلى الماضي مف أف يمتزـى 

ارمة مف الطير، دكف أف يضطره ذلؾ إلى عدـ اإلخالص في تصكير إخالصو كالميؿ . الحدكدى الصَّ
 العاـ في ىذا الشّْعر أنَّو يحسف كصؼ الحٌب الحزيف، فال ييشبو المجنكفى الػذم
ا في المجتمع، ىذا ما يراه غركنباكـ كىك  كقعى ضحيَّة لعاطفةو أدَّل بًو كبتييا إلى أٍف ييصبحى مرفكضن
ييعزز مكانة ابف األحنؼ الذم يتضاعؼ جياديه لشيكتو الحيَّة، كلكٌنيا شيكةه لـ تدمره بؿ دمَّرت 
احؾ الباكي،  المجنكف، فإفَّ ظركؼى عصرييما تختمؼ، فالقرف الثٌاني اليجرم اليائج المائج الضَّ
يختمؼ كؿَّ االختالؼ عف جميع العصكر قبمو كبعده، ىك عصره غريب فريد لـ يتكرر عمى مرّْ 
.(1)العصكر  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .115، صالعبَّداس بف األحنؼ سعد الدٌيف، ليمى،  –(1)
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: أسيس العشؽ عند العٌباس بف األحنؼ *:المبحث الرٌابـ   
ـى الحٌب النبيؿ، كقاكـى بو تيارات عصره العشقية المنحرفة،  أرسى العبَّاسي بف األحنؼ دعائ

شريعة العشؽ "معمننا ثباتو في كجو إغراءات ىذه التيَّارات، كلـ يكتًؼ بذلؾ، بؿ أرادى أٍف ييعٌمـ النَّاس 
، عمى النحك الذم يراه في حيبّْ قكامو العذاب، كالٌسير، كالدُّمكع، كالعتاًب، كالمداعبة، "كالغراـ

كالمالحظة، فنقؿى إلى العٌشاؽ تجربةن خصبة، كأكقؼ حٌبو عمى العٌفة كجاىد في ميداف الحب كفي 
كقد قاـ ابفي األحنًؼ . التمكيو بشخصيًَّة معشكقتو، كالتزـى الكفاءى، كأكثرى مف التشٌكي كالمكـ كالعتاب

بتطبيًؽ مبادئو عمى نفسو تطبيقنا استغرؽى حياتىو كمَّيا، كاستنفذى طاقاتو التي لـ تيبًؽ منو غير الٌنفًس 
الرَّقيقة، الكادعة، المرىفًة رىافة عٌفة العشؽ حيننا، كالثائرة اليادرة حيننا آخر، حيف يقسك المعشكؽي 

: كاألساسي األكؿ في شريعة عشًؽ العبَّاس ىك. (1)كيصدُّ كييجر  
:الك اء  

كقد قؿَّ مف يٌتصؼي بيذه الخٌمة في زمف ابف األحنؼ، الزمف الذم طغت فيو الماٌديَّة كتحكَّـ  
.فيو سمطاف الجسد  

مف حميد الغرائز، ككريـ الشيـ، كفاضًؿ األخالًؽ في الحبّْ : "كالكفاء كما ييعرّْفو ابف حـز
نَّو لىًمٍف أقكل الٌدالئؿ، كأكضًح البراىيف عمى طيب األصؿ، كشرؼ العنصر، يتفاضؿ  كغيره، كا 

".بالتفاضًؿ الالـز لممخمكقات  
، كحٌؽ كاجب عمى الميحبّْ " كأكؿ مراتب الكفاء، أف يفيى اإلنساف لمف يفي لو، كىذا فرض الـز

كاف العبَّاسي ابف األحنؼ . (2)"كالمحبكب، ال يحكؿ عنو إاٌل خبيث المحتد، ال خالؽ لو كال خير عنده
:ظاىرةن متفرّْدة في الكفاء في عصره كمنذ بداية تجربتو في العشؽ، حيث يقكؿ  

ٍرمو  ي الجكاًنًح  ذم اوِّ ادً  كى كينَّدػا عاًش ىٍيًف ذىكىٍم صفاءو    كى [الكا ر]    (3)كى  
كينَّدػا   نبيتي الدَّدىرى حوَّدػ    نككفى مػفى الِّم اًء عمػ  اوِّعادً   كى
 ىغىيَّدرىىا الزَّدمػافي ككؿُّي شيءو    يىصيػري إلػ  الوَّدغىيُّيًر كىالنَّدفػادً 
(4)  

:  كىذه العالقة كليده نما في ظركؼ مكاتية لنمكّْىا، يقكؿ  
                                                 

 .119-118، صالعٌباس بف األحنؼ سعد الٌديف، ليمى،  –(1)

، عمي بف أحمد،  –(2)  .78ـ، ص1950- ىػ1369، مطبعة حجازم، القاىرة، طكؽ الحمامة ابف حـز

 ".ككٍرمو في الجكانح ذم اٌتقاد"بدؿ " يكٌؿ ليا مف المحظات ىادم: " في ركاية أخرل –(3)

 .135-134، صديكانو  –(4)
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يا مىٍف دىعاًني إلىٍيًو اليكل     ىمىبَّدٍيتي لمَّدػا دىعانػي ميجيبا        [المو ارب]كى  
ما آفى لي أٍف أشيبا ػٍف وىعىمَّدٍ ويوي نػاًشئنا     ىًشٍبتي كى يىػا مى كى
(5)  

 
ة ال يعرؼي الكفاءى إاٌل حيف يحفظ غيبة مف يحب، في حالىٍي  كاإلنساف عاٌمة، أك العاشؽ خاصَّ

:كىذا كاؼو لتأكيد كفاء المرء كما تأٌكد في العبَّاًس الذم يقكؿ. الغضب كالرضا  
ٍيني حاً ظاًف ًلغيًبيا     عم  كيؿِّ حاؿو ًمٍف ًر اءو كًمف عىوىبً  (1) يؤادم كىعى  

اٌل فإفَّ  ىذا ىك شعار الحبّْ كالكفاء الذم يقضي أاٌل يضمرى القمبي ما ييغضبي المحبكب، كا 
:الثَّمف الذم يدفعو العاشؽ باىظ، يقكؿ العبَّاس  

ـو ًباهلًل ميٍجويدا     :    نىظىٍرتى إل  غىٍيرم  ى يٍمتي ليا:  التٍ  [البسيط]يىميػفى ذم  ىسى  
بيفى لوي   إٌ  رى ىٍعتي إليًؾ الطَّدرؼى  ميعوًمدا  مػا أىٍ مرى ال ىٍمبي شٍيئنا وىغ ى
دا ٍيني حوَّد    أرل أىحى ٍف ىىكٍيًت  مػا ًعٍنػدم  ميخالىفىةه    ى ىٍأتي عى (2)كىا   

كالعبَّاس العاشؽ متناهو في حساسيتو إزاء كفائو لفكز، كىك يبذؿ قصاراه ليبقى عمييا، بإرضائيا 
:في مغيبيا قبؿ محضرىا، يقكؿ  

مىٍشيىًد     [الطكيؿ]أيحاكؿي مػا ييٍر يًؾ غٍيرى ميجاًدؿو    عم  كيؿِّ حاؿو ًمف مىًغيبو كى  
ػٍف وىعىمُّيدً  طىأو كىاهلًل   عى (3)  ٍف جاءى منِّي بىٍعضي ما وىٍكرىىينىوي     ىعىػٍف خى  

كالعبَّاسي حيفى عمؽ قمبو فكزنا كانت لو قىدىرنا، كلـ يىًمٍؿ قمبيو إلى سكاىا منذ رآىا، فيك يراىا في 
:مثؿ قكلو  

ٍيرًىا  ىٍمبي ٍنيا إل  غى ٍجيييا ميٍذ رىأيوييا   كى  ماؿى ًبي عى ما غابى عنِّػي كى كى
[الطكيؿ](4)  

بِّػي نَّدٍبويػيا يىٍكمػنا لىعػا ىبىني رى لىػٍك أنَّدني   وىجى ٍمكىةن كى  كى  ريٍمتي عٍنيػا سى
ٍبًميا   ألٍ طىعيوى  ي البيٍعًد منيا كى ي ال يٍربً  ٍصًؿ حى (5)كى  اٍخوىمىفىٍت حا م  ي كى  

كالعاشؽي الشَّاعر كفيّّ مع جفاء فكز لو، كىذا أقصى ما يصنعو الكفاء، إذ إفَّ الٌنفس البشريَّة 
مجبكلة عمى التغٌير، كفقنا لمٌتغٌيراًت التي تكتنفيا، كعمى رأس ىذه تغيُّر قمب اإلنساف إزاء ًمف يعشؽ 
:فاألصالةي ىي الحفاظ عمى الكٌد مع ىذا الٌتغٌير كالجفاء يقكؿ  
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ٍفكىةن كىىػكل   يا مىٍف كًمٍفتي ًبػًو ًلمشُّيؤـً كىالنَّدػكىًد    [البسيط]أ كؿي لمػا مىالًني جى  
رَّدٍعوىني غيصىصى األٍحزاًف كىالكىمىدً  ٍف   جى (6)أىٍشكك ىىكاؾى كى  أىٍبغي ًسكاؾى كىا   

كمف مقتضياًت الكفاء حفظي السّْر ميما يتقٌكؿ النَّاس أك يظنُّكف، كالسّْر ىك أخبار المحبكبة 
:كصفاتيا كاإلسياب فييا، فإفَّ ذلؾ ييغرم غيره بيا ، يقكؿ  

 
[الطكيؿ]    (1)يظفُّي النَّدػاسي الظُّينيػكفى كأٍنوـ     ىىكامى الذم أيٍخفي إل  يىٍكـى أيٍ بىري   

كيمٌر العاشؽ بمكاقؼ يمتحف بو، تيييّْؤىا لو الظركؼ، كمف أشدّْ ىذه المكاقؼ أف يجدى نفسىو 
ميحاطنا بالحساف مف كؿّْ لكف، كمجتمع العبَّاس يمكجي بأكلئؾ المكاتي قذىفت بيفى الحياةي إلى بغدادى، 

كقكٌم النَّفس كاإلرادة ىك مف يممؾ نفسو كيصكنيا في كٌؿ . فأصبحف صكرة ذلؾ العصر برٌمتو
المجاالت، كىك مف تنتصر في قمبو صكرة المعشكقًة مف خالؿ كؿّْ أكلئؾ الحساف دكف أف تطغى 

:عميو إحداىيفَّ بسحرىا، كفي ذلؾ يقكؿ  
ٍيبىيا كىىي   وٍدرم  يىٍحفىظي  ىٍمبي غى نِّي لوىٍبدك لػي الككاعىبي  كىالدُّيم     كى [الطكيؿ]كىا   

ٍيرً  ـي السًِّر كىالجى مىٍيًو عاًل ييحًجزيني مىف   أىرل دكف ما أرل    شىييدم عى  كى
لىٍيسىٍت لىدىٍييا ًمف ًحفاظو ك  شيٍكرً  يىصكنيػوي    كى في  ىٍمبػي ًسرَّدىػا كى يخزي (2)كى  

      كمع كفاء العبَّاس كمّْو فإنَّو يشؽُّ عمٍيو أف تقابؿى فكزه كفاءىه بالصدّْ كاليجر، عمى رغـ ثقتيا 
ا فإفَّ لسافى حاليا يقكؿ خالصو، كىك يعمـ ذلؾ فييا تمامن :بكفائو كا   

ٍف كيٍنتى ويٍظًيري ما ويٍظًيري         [المو ارب]كىأىٍشيىػدي أىنَّدؾى ًبػي كىاًثؽه      كىا   
سىٍوًر الحديًث كى ى ويٍنػًكري  (3)كىأىنَّدؾى وىٍعًر ينػي ًبالكى ػاًء      كى  

       كالكفاءي عند ابف األحنؼ يعني تذٌكر المحبكب، كعدـ تناسيو أك نسيانو في جميع األحكاؿ، 
:كالعاشؽ الكفٌي ال يذكؽي السُّركرى بعيدنا عف معشكقتو، يقكؿ العبَّاسي   

ـي أبىػدنا    كى  أىرل كىٍربى ىذا الحيبِّ ميٍنكىًشفنا   [البسيط] ى أىٍسوىػريػحي كى ى  أىٍنساكيػ  
مىفا ـٍ ًعػٍد ن  كى  خى مىا ذيٍ تي بىٍعدىكيـ عىٍيشنا سيػًرٍرتي ًبػًو    كى ى رىأٍيتي لىػكي
(4)  

مػا أرل ًمٍنػكيـ ًبرًّا كى   لىطىفا ـي    كى بي ًمػٍف  ىٍمػبو ييٍحبُّيػكي  إنِّػي ألعجى
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ـي ًبال ىٍمًب   ىػٍد ريًصفا ـي    كػأفَّد ًذٍكرىكي ـي أىٍىذم  ًبًذٍكػًركي ػا ًزٍلػتي بىٍعدىكي  مى
بيكـ ًبال ىٍمًب  ىٍد كىًمفا  وَّد  مىوػ  حي رم    حى يا بىصى يا سىٍمعي كى َّـد نىٍفسي كى (5)؟ يا ىى  

:       كفكز لمعبَّاًس ىي الحياة نفسيا، كىي العالـ كالكجكد ، يقكؿ  
ًؼ  ًممتي عف الصَّد ٍحدم كى مؽي اهلًل صفٌػنا كىأي ًردىٍت   لشايىٍعوييا كى ـى خى [الطكيؿ] ىمىػك  ا  

ؽَّد لػكـ ًحٍمفي حي يمػافو كى ـي   ًبحٍمؼو كىا  رَّدٍمتي النِّساءى ًسكاكي   ىػ ٍف ًشئًت حى
ٍرؼً  ٍر نا إلػ   حى لىٍك ًؾ مىا أىلَّدفتي حى يَّدٍنتي نىٍفسي  ًبزينةو   كى ػا زى  ىمىػٍك ًؾ مى
(6)  
 

فَّ طكؿى العيد ال يزيد الشَّاعرى إاٌل تمسُّكنا بالمحبكب، مع  ككفاء العبَّاس أمره أصيؿ في نفسو، كا 
:ما يعرؼ مف أفَّ طكؿى العيد ييغٌيري قمبى اإلنساف  

بًّػا إذا اٍزدادى عىٍيديىا ً دىما- ما بىً يتي -إنِّػي ألزادادي  [المنسرح]      (1)لىيا     حي  
:       كيؤكد العبَّاسي ذلؾ كيحمؼ عميو فيقكؿ  

ـي ًبالميصا ػي     ًمٍمتي كى  كيػٍذ     تي ًل ىػكـو ًسكاكيػ ػا مى [الخفيؼ] ىػٍكزي كىاهلًل مى  
عي ميوىجاؼً  ٍنبي عٍف مىٍ جى ٍكلػي  ىىنيئنا     ًإفَّد جى أىيُّييػا الرَّدا دكفى حى
(2)  

:يقكؿ.        كيقضي كفاء ابف األحنؼ أف ينذر هلل نذرنا إٍف كاف مف فكز ما تقرُّ بو عينو  
ٍينػي وىػدكـي    [الخفيؼ]              كاشيدكا  ىٍد نىذىرتي إٍف كافى مف  ىٍك    زو عمػ  ما ييً رُّي عى  

ػكـي  ييتي أصي مػا حى ػا أٍممػً     ػؾي شٍكرنا كى وىحريػرى  مى ةن مىاشينا كى  ًحجَّد
ٍيديًؾ الػذم  ى  يىػدكـي  ـٍ عى  لىٍيتى ًشٍعػرم أوىٍذكيرينػي  كىًذٍكرم     لىًؾ أ
 لىٍيتى لػي كيمَّدمػا ذىكىٍرويًؾ يػا  ىػٍك     زي نىيارنا أك حيفى وىٍبدك  النُّيجػكـي 
ـي  ٍ ػدىةى الرَّدا ديفى ً ي الكىٍيًؼ إٍذ رك    ًعػيى ًباٍلًحفًظ كىٍيفيييـ كىالرَّد ػي رى
(3)  

       فالٌنذر الذم يقطعو العبَّاس عمى نفسو ىك الحٌج ماشينا كتحرير ما يممؾ، كصياـ الٌدىر، كذلؾ 
:كلكف ما الذكرل؟ لقد حددىا ابف األحنؼ بقكلو.مقابؿ أف تذكره فكز كذكره ليا كتدكـ عمى العيد  

ٍيديًؾ الػذم  ى  يىػدكـي  ـٍ عى لىٍيتى ًشٍعػرم أوىٍذكيرينػي  كىًذٍكرم     لىًؾ أ
[الخفيؼ] (4)  
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:أف تذكره كما يذكرىا، كلكف ىييات ليا ذلؾ ،يقكؿ:       فالٌذكرل مشركطة، كالشرط ىك   
ٍسًف كى اًئػي      مىا أ ػرَّد الكى ػاءى باإلنسػافً  مىمَّدنػي كىاًث ػنا ًبحي
[الخفيؼ]   (5)  

      كديكاف العبَّاس يغص بالغزؿ الذم يحمؿ المفظ الشريؼ كالمعنى العفيؼ، كالكفاء حتَّى الفناء 
:تغمره المكدَّة كالصفاء، يقكؿ  

ـى الرَّدجػاًء           ٍن ىًط ٍصمىػكـ      ىظىمىٍمػتي مي [مجزكء الكامؿ] ىٍد كينتي أٍرجك  كى  
ًبالبيكاءً  ٍيػ     ػنػي ًبالسُّيياًد  كى كَّدٍمػًت عى  أٍنًت الوػي كى
ٍكمي أك   ى ائي  إفَّد اليكل ًلٍك كػافى يىٍنػ      ىذي  يًو حي
ػٍعػويوي    ًمٍف كيؿِّ أٍرضو  أك سمػاءً  مى جى  لىطىػمىٍبػويوي  كى

بيًب نىٍفسي ًبالٌسكاءً  ًبٍيػ    ػفى حى                  ى ىسىٍمػويوي ًبٍينػي  كى
فاءً      ىنىعيشي مىا  عٍشنا عمػ     مىٍحًض المػٌكدَّدًة كالصَّد
ميػ     ػعنا كىاألمػكري إل    ىناءً  ٍوػنا جى وَّدػ  إذا مي    حى
   مىاتى اليكل ًمف بىٍعًدنا     أٍك عىاشى  ي أٍىًؿ الك اءً 

(1)    
 

:    العبَّاسي كفيّّ لنفسو، كفكز ىي نفسيو، كىي قىدىريه، يقكؿ  
يىا  ًئمي  ي الًعٍشًؽ مىوٍ 
يرى  يمىػف لىٍيػسى يٍعشىٍؽ    (2) [مجزكء الكامؿ]      خى  

بِّػًو مثػؿي الميعمَّدػؽٍ   أوىميػكمينػي  يمػٍف أنػا     ًمػف حي
ثػاؽو لىٍيسى  ييٍطمىػؽٍ  كػأفَّد  ىٍمًبػي ًمػف ىىكا     قي  ي كى  كى
ػٍكثىؽٍ  ػٍف رأل ًمٍثمي  ىوػ ن     يىٍسع  طىمي ػنا كىىيكى مي  يا مى
ٍسننا حيفى  ويٍشًرؽٍ  ػٍكدو طىٍفمىػةو     كىالشَّدٍمًس حي  ًمػٍف حيبِّ خى
ؽٍ  ٍ ػرى ػداًمعيوي وىػرى   ىػ ذا يينػادل ًباٍسًمػيا      ظىمَّدػٍت مى
ظىؿَّد  ييٍصعىؽٍ  ـى الًجػدارى كى ذا يىميػرُّي  ًبػبػاًبيػا      لىثىػ  كىا 
ذا وىذىكَّدػرىىػا بىكػػ      حوَّدػ  وكػادي النَّدفسي   وىزىىؽٍ   كىا 
يىٍشػيىؽٍ  عنا يبكػ   كى جِّ ٍجدو ًبيػا     ميويػكى   ىوىػراهي مػف كى
ؽٍ  يىٍطري وػي يىٍغػدك  كى  ىػذا البػالءي  ًبعىٍيػنػًو     يا إٍخكى
ؽٍ   أٍصبىٍحتي  ي لجً  اليكل      ذا صٍبػكىةو  أٍطفػك كىأغرى
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ؽٍ  يىٍمػحى ٍرتي مف اليكل     أٍلفػٍيويػوي يسعػ   كى ذا  ىػرى  كىا 
مىػيَّد خندىؽٍ  منػوي عى ٍيمػي كى  أٍيفى الًفػراري مف  اليكل     كى
 كاهلًل مػا   لػي حيػمةه     لػًكنَّدػنػي أرجػك كىأ ػرؽٍ 
ؽٍ   يا  ىػٍكزي مينِّػي كاٍجمىعي     مػف شٍمًمػنا مىا   ىػٍد وىفىرَّد
ؽٍ   مىالػي أيًحبُّي  كى  أيًحػػ     ػبُّي كىذاؾى بىٍعضي النَّداًس ييٍرزى
ٍبػدو لىٍيسى ييٍعوىػؽٍ  رىنػي  لىػكيـ     وىٍسخػيرى عى ػبُّي سىخَّد  الحي
ـي يىٍنًطػؽٍ  ـي  ىمىٍك يىٍسطيػ ػ     ػػبِّكي سىػدم  ًبحي ـي جى  عىذَّدٍبويػ
مُّيػؽٍ  ػرُّيًع كىالٌومى ًبػالوَّد ى (3)لىشىػكػا ًإلىٍيػكيـ ًبالبيػكا     ًء كى  

 
 

  
:       كاألساسي الثاني في شريعة العشًؽ عند العبَّاس بف األحنؼ ىك  
:الخ كعي الميطمؽ أك الطَّداعة العمياء  

ٍف كاف .         كالخضكعي في العشًؽ ييحيؿي العاشؽى عبدنا مكثقنا كأسيرنا ذليالن كاليكل مطيَّة اليكاف كا 
ىناؾ مكقعه يقؼ العاشؽ عنده ميتمرّْدنا عمى مىف يعشؽ، كىذا ىك الغدر، غدري المعشكقًة لعاشقيا 

.كتعمؽ سكاه، عندىا يثكري العاشؽي عمى العشًؽ كمّْو فال طاعةى عنده كال خضكع  
كالعشؽي األحنفي يقكـي عمى الخضكًع الذم ييكجبي الدَّمع نتيجةى الغبف كالقير، كالدمع كالبكاء 

ٍعمىـه مف معالـً العشًؽ العىؼٌ  فماذا يعني الدَّمعي عند العاشؽ، كىؿ ىك أمره يتٌفؽي مع الٌرجكلة؟. مى
(1)  

لقد عشؽى العبَّاسي فأخمصى ككفى حياتو كميا، كىك عمى حٌؽ في ىذا إذا كانت المعشكقةي تيؤمفي 
أمَّا إذا كانت المعشكقةي في . بمبادئو كما يؤمف ىك نفسو بيا، كأٍف يككف ليا اإلخالص كالكفاء كالتكٌحد

.ميزاف رجؿ آخر غير عاشقيا، فإفَّ األمرى يختمؼي كالمقياس يضطرب  
يثار  كالخضكعي ىك الطَّاعة العمياء التي ال تقبؿي الجدؿ، كالميؿ إلى كؿّْ ما يحٌبو المحبكب، كا 

.رضاه كتجٌنب سخطو  
كمف عجيًب ما يقعي في الحبّْ طاعةي الميحٌب لمحبكبو، كصرؼ طباعو قسرنا إلى طباع ًمف "

يحٌبو ، كرٌبما كاف المحبكبي كارىنا إلظياًر الشككل، ميتبٌرمنا بسماع الكجد، فترل المحبَّ حينئذو يكتـي 
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حزنو كيكظـ أسفو، كينطكم عمى عمَّتو، كأفَّ الحبيبى متجٌف فعندىا يقعي االعتذار عند كؿّْ ذنب، 
ا لقكلو كتٍركنا لمخالفتو .(2)"كاإلقرار بالجريمة، كالمرء منيا برمء تسميمن  

:       فالعنكاف البارز لخضكع العبَّاس ىك الرضى بما يصنع المحبكب ميخطئنا أك مصيبنا، يقكؿ  
 ىيا مىٍف رى يتي ًبما  ىٍد لىً يػ    ػػتي ميخًطئػنا أٍك ميصيػبنا
[المو ارب]         (3)  

:       كىذا يدفعو إلى تحٌمًؿ دالليا الذم يعاني فيو المذٌلة في معظـ األحياف، يقكؿ  
بي  يىٍغ ى ديؽو سىٍكؼى يىٍر    كى مَّدٍؿ د لىيػا    ىكيؿُّي صى [الطكيؿ]كى ىٍد  اؿى لػي ناسه وىحى  

ٍبًميػا  يىوى ى َّدبي  ٍت   كىأىٍصبىػحى با ػي حى ٍف وىؾي  ىكزه  باعىدىٍوػنا كىأٍعرى ى  كىا 
صارىت إل  غيًر الذم كينتي أىٍحًسبي  حالىٍت عف العىٍيًد الذم كافى  بىٍيننا   كى  كى
مىٍيػيا ما أي  ػي  ىريبَّدما    يىكيػكفي الوَّدال ػي كىال مػكبي  و ىمَّدبي  كىىػافى عى
(4)  

 
     
مّْـ بالخضكع ، يقكؿ :    كمع كؿّْ ما يالقيو مف فكز لىييسى  

جَّدبي        لكنَّدني كالخاًلػًؽ البىاًرًئ الذم    ييزاري لو البىٍيتي العىويؽي الميحى [الطكيؿ]كى  
ما  حى كىٍككىبي  ما ناحى  يٍمًرمٌّي كى دِّ ما ذرَّد شاًرؽه    كى  ألىٍسوىٍمًسكىٍف ًبالكي
ٍف زىًىدىٍت  ينا نى يكؿي سىوىٍرغىبي  (1)كىأٍبكي عم   ىٍكزو ًبعىٍيفو  سىًخينىةو    كىا   

:   أمَّا تجنّْي المحبكب عمى الميحبّْ دكف ذنبو يجنيو فإفَّ العبَّاسى يقكؿ فيو  
بػا            [الكامؿ]عاصو ميسػيءه ميٍذًنبه ميوعوبه   أٍخف  ًر اهي كىأىٍظيىرى الغى ى  

ٍنبو لىوي   ًعٍندم ًلييٍظًيرى ًلي الرِّ    ىأبى  ُى  إنِّي اٍعوىذىٍرتي إلىٍيًو ًمف ذى
بػنا    ىالكا وػي عىجى با: أى ىمىٍيسى ذا يا إٍخكى (2)بىمػ   ىكىفػ  ًبذا عىجى  

    لقد أعمفى العبَّاسي لفكزو خضكعىو المطمؽ في كؿّْ ما تأتيو أك تتمٌناه لو، فإفَّ الٌسمعى كالٌطاعةى 
:شعاره، حتَّى كلك كاف المكتي ىك ما تتمٌناه لو، يقكؿ  

ٍسػرًة كالكىػٍرًب           [الٌسريـ]إٍف كافى ييٍر يكيـ عذاًبي كىأىٍف    أىمػكتى ًبالحى  
ٍسبي ٍكفى لي حى ٍسبي ًبما وىٍر ى ـي كالطَّداعةي ًمنِّػي لىكيـ    حى (3) السَّدم  
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   كييصبح العبَّاس بخضكعو المطمؽ مسمكبى اإلرادة ال يكادي يممؾ نفسو، فيك مستعٌد ألٍف يفقأ عينو 
:ألجًؿ فكز، حتَّى ييثبتى ليا انَّو عٍبديىا كطكع أمرىا في كؿّْ ما تشاءي ،كفي ىذا المعنى يقكؿ  

[البسيط]يىميػفى ذم  ىسىػـو ًباهلًل ميٍجويدا   :    نىظىٍرتى إل  غىٍيرم  ى يٍمتي ليا:  التٍ   
بيفى لوي   إٌ  رى ىٍعتي إليػًؾ الطَّدرؼى  ميعومدا  مػا أىٍ مرى ال ىٍمبي شٍيئنا وىغ ى
دا ٍينػيى حوَّد     أرل أىحى ٍف ىىكٍيًت  مػا ًعٍنػدم  ميخالىفىةه    ى ىٍأتي عى  كىا 
ـٍ أبىدا ـي     شىيءى يىٍشغىميني عف ًذٍكًركي كى  وىنىػفَّدٍسػتي إٌ  ذاًكػرنا لىػكيػ
(4)  

      كفكز ىي سيّْدة العبَّاس كماًلكتيو كمميكتو كالميتصرّْفة في شؤكنو، السيّْدة التي يستعذبي استعبادىىا 
:لو، فيقكؿ  

ٍبًت  ػي  الكٍعًد؟  أسىػيِّدىوػي ًبػاهلًل  أٌ  رىًحٍمًوػنػي   كى ىرَّدٍ ًت أىٍحزانػي ك ىرَّد [الطكيؿ]ُى  
 أى  ًإنَّدمػا أٍ نػ  الدُّيمػكعى  وىمىفُّيوػي   إل  الجاًنًب الشَّدرً يِّ ًمفى عىٍسكىًر المىٍيدم
لػكػٍف   سىبيػؿى إلػ  الػًكٍردً  نِّي لىصادم الجكًؼ كالماءي حاً ره   أىرىاهي كى  كىا 
ًنيَّدوي    ًبكىػؼِّ أىخىصِّ النَّداًس كيمِّػيـي ًعنػدم مػا كيٍنتي أىخش  أٍف  وىككفى مى كى
(5)  

 
      كيمضي العبَّاسي في تكسُّالتًو كابتياالتو إلى فكز، جاعالن منيا السيّْدةى التي في يدىا مصيره، 

:يقكؿ  
ـي     [الٌسريـ]سىيِّدىوػي سىيِّدىوػي  إنَّدوي    لىٍيسى ًلمػا ًبالعاًش يفى اٍكًووا  

زي عػف البىػاليا  الًعظاـً   سىيِّدىوػي سىيِّدىوػي إنَّدني   أىٍعجى
بٍّز عاًشؽو ميٍسوياـً                 سىيِّدىوي سىيِّدىوي  اٍسمىعي   دىٍعكىةى صى
(1)  
:      كمع ىذا كٌمو فقد كافى يثكري أحياننا كيتمرَّد، كيضحى ىك الٌسيّْد كىي المسكد، فيقكؿ  

شىوىٍمًوني    ىمىطالٍمػا نادىٍيونػي يا سىيِّػدم      [الكامؿ] ىمىًئٍف رىدىٍدًت ًرسالوػي  كى  
دً    ىسىمي  ؤادىًؾ كىٍيؼى عاص  بىٍعدما     ٍد كافى يىٍوبىعيني  ذليؿى الًمٍ ػكى
ٍمػًحدً  دو ييؤذيًو ديفي المي حِّ ـي    كىميكى (2)إنِّػي أليصبػحي  ي  جيادو مٍنكي  

:       كيقكؿ  
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دِّم           ـي كي دِّكػ [السريـ]شىوَّدػافى يا سىيِّدوػي بىٍيننا     شىوَّدػافى ًمٍف كي  
دِّم ـي عٍينىٌي عم  خى دىٍم ـي     كى (3)إذ ًصٍرويـٍ وميكفى  يىينيكي  

:      كنجدي العبَّاس يستعذب العذاب في حبّْ فكز، فيقكؿ  
رَّدٍعًوني غيصىصى األٍحزاًف كىالكىمىدً  ٍف   جى [البسيط] (4)أٍشكك ىىكاًؾ كى  أبغي ًسًكاًؾ كىا   

ـى نفسو مع ىذا اليكل العاصؼ، يقكؿ :       إنَّو استعذاب العاشؽ المقيكر الذم فىقىدى زما  
ٍحػدم      نػي اهللي ًبيذا الحيبِّ    ديكفى النَّدػاًس كى [مجزكء الكامؿ]خىصَّد  

ػدِّم (5)كيٍنتي أغني النَّداس عىٍف ذ    ًلؾى لىٍك  شيٍؤـي جى  
       كالخضكعي يدفعي صاحبو إلى القمؽ الدَّائـ، القمؽ مف سخط المحبكبة، كما يجرُّهي ىذا السخط مف 
:البالء، فعميو أف يتحمَّؿى إساءتيا كغضبيا حتَّى يريح نفسو مف عناًء قمقو، يقكؿ  

ميٍحًسننا   كىأٍ  ي عم  نىٍفسي لىيىا بالَّدذم وى  ي نِّػي ألىٍخشاىا ميسيئػنا كى [الطكيؿ]كىا   
ـي سيٍخطيًؾ   وىٍم ي وَّد  موػ  أٌيا حى ٍكحي الرِّ ا   ييصيبيني   كى  ىحوَّد  مو  رى

1(6)  
ة التي قد ال  ٌبو مرغـ عمى الخضكع في الحٌب، إذ أفَّ حبَّو لو أبعاده الخاصَّ        العبَّاسي في حي

ـي معيا أٌم حبٍّ آخر، كمف أدب الميحبّْ أٍف يككفى ذليالن دائمنا، فيقكؿ :يستقي  
لكػفَّد الميحػبَّد ىػكى الذَّدليػؿي  [الكا ر] (   7) ىمىٍك  ىًكيىٍت لىعىزَّدت عٍنًؾ نفسػي     كى  

:        كبعد ىذا الٌصـر الذم تقابمو بو المحبكبة يعكد إلى استعطافيا مف جديد، يقكؿ  
ٍصؿً  دِّ ًإٌ  ما رجٍعوـي إل  الكى بٍينكيـ    مفى الكي رمًة ما  ىٍد كاف بىٍيني  كى [الطكيؿ]!  ًبحي  

ٌ  اٍ ويميكني أىٍسوىًرٍح ًمٍف عىذاًبكيـ    عذابيػكيـ ًعنػدم أشىدُّي مػفى ال وًؿ   كىا 
ـٍ أىرى ًمثمػي كافى عاًوبى  ًمثمىكيـ    كى  مثمىكيـ  ي غٍيًر ذنبو جفا ًمثمي (1)! ىمى  

 
:       كييمحُّ العٌباس عمى فكز بالقسـ، كلكنَّو قسـ بما كاف بينيما مف أسباب، يقكؿ  

ػٍدوـي ًبجميػؿً  دِّ ًإٌ  عي بٍينكيـ    مفى الػكي رمًة ما  ىٍد يككفي بىٍيني كى [الطكيؿ]   (2)ًبحي  
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ماذا يمكف أف يككفى بيف الميحبّْيف في نياية المطاؼ؟ ال شيءى إاٌل اليجر، كبالٌتحديد ىجر 
مفى األخالًؽ المطبكعة في اإلنساف، كأحرل لمف ذىى بو أاٌل : "الممؿ، كالممؿ كما يقكؿ ابف حـز

. (3)"كىذه الصفة تككف في المحبكبيف ألنَّيـ أىؿ التجنّْي كالتظنّْي. يصفك لو صديؽ  
        كىذا اليجري ال أمؿ في الكصاؿ بعده، ماذا ينتظر العٌباس مف قمبو شيغؿى بغيره؟

       لـ يبؽى لدل العبَّاس العاشؽ غير سكء الٌظٌف ييضيفو عمى كؿّْ أينثى بعد فكز، كلـ يعد يثؽ 
:بكاحدة منيف، يقكؿ  

[السريـ]               (4)  غىرَّدنػي بىٍعدىًؾ إٍنسافي      ى ىٍد بىدىٍت لػي مٍنًؾ أٍلكافي   
 

ٌب الذم ال يشتعؿ بعدىا، كال ييظيري  ال شؾَّ أفَّ ما بقيى في قمب العبَّاس عمى فكز ىك رماد الحي
لييبنا، ألفَّ ىجرىا يعني الخيانة، فيي تخكف العبَّاس في إنسافو آخر، كخيانةي أحد الحبيبيف ليست 
مغفكرة لدل اآلخر، فيي الجرح الذم ال يندمؿ، كييصبح المرء بعدىا في حالة تقربو مف الجنكف 

ا ال برءى منو، يقكؿ :بكسكاسو كشٌكو، حتَّى يضحى الشؾ مرضن  
ٍصمي  يمًت لي   اٍكفٍؼ  ىمىٍستي ميكاًصالن  إنسانا       ًمٍمًت كى [الكامؿ]لك كينًت حيفى مى  

نىٍحويًؾ الًيٍجرانا مى ٍؿ    لىًؾ حاً ظنا كى ـٍ أىزى لىػ دَّدًؾ  ي الفيؤاًد كى زىٍنتي كي لىخى
(5)  

إفَّ طبيعةى فكزو تيشير إلى أنَّيا ممكؿ ميتقمّْبة، ككٌؿ أمر ال بيدَّ أف يأخذ مجراه بادئنا بالبداية 
:أٌما البداية فيي بيد فكز. كمينتيينا إلى النّْياية  
وَّد  إذا أٍي ىظكني ًلٍميكل رى ىدكا دَّدوىييـ     حى أىٍبكػي اٌلذيفى أىذا كًنػي مىكى
[البسيط] (6)  
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     ككذلؾ النياية فيي بيد فكز، كبداية ىذه النّْياية ىك الٌتدٌلؿ، كالٌتمنُّع، كالعتاب، كالحساب، 
:كالعذاب، كالٌصٌد، كخمؼ الكعد، كمنع الٌرسًؿ كالرَّسائؿ، فيقكؿ  

نَّدػا ما ويكاًوبينا    الشُّيغؿي ًلٍم ىٍمًب لىٍيسى الشُّيغؿي ًلٍمبىدىفً  [البسيط]  (1)وىٍعوىػؿُّي ًبالشُّيٍغػًؿ عى  
     كؿُّ ىذا كالعبَّاسي مستغرؽه في عشقو، بينما فكز المعشكقة تبدأ بداية ثانية في طريؽ آخر، غير 
طريؽ العٌباس، كىي متقمّْبة ال تثبت كال تستقٌر، كما أسرع تقمُّب الممكؿ، عندىا يككف عمى العاشؽ أف 
:يميثى كراء المعشكقة التي بيا نفسيَّة غريبة، يقكؿ  

دِّىـ  ىعىدكا  ٌممكا ًمٍف كي ٍنوىًصبنا    ًبثيٍ ؿ ما حى [البسيط] (2)كىاٍسوىٍنيى كني  ىمىمَّدػا  يٍمتي مي  
ٍمؼي الكعًد يؤذف بالخطًب الفادح، يقكؿ :      كىذا نذيري شؤـو بالنّْياية المحٌتمة، كخى  

ـٍ ييك كا  ًبعىٍيًدىـ    ىٍد كينتي أىٍحسىبيييـ ييك كفى إٍف عىًيدكا لى مىػيَّد كى [البسيط](3)جاركا عى  
      كىنا تتفتَّحي بصيرةي العبَّاس عمى الحقيقة التي كاف ييماطؿ فييا، ككاف إف راجع حسابات أيَّاًمو 

ـى كاضحةو تيبيّْفي خيانتيا، كييؤكّْد عدـ احتفاليا بيداياه كردّْىا إليو، رغـ  مع فكز، لكجدىا تيشيري إلى معال
:تيادييا في الماضي، يقكؿ  

ـٍ  أٍرديًد              مىػيِّ ىىًديَّدةن لىػٍك أنَّديا   بىعىثىٍت إلىػيِّ ًبًمٍثًميا لىػ [الكامؿ]رىدَّدٍت عى  
وى كؿي إنِّي  ىٍد وىرىٍكتي غىكايىوي    ىاٍذىىٍب ًلشىٍأًنؾى راشدنا لىـ ويٍطرىدً  (4)كى  

      فالماضي يؤٌكدي أٌنيما كانا يتيادياف، كقد كانت فكز تيدم العبَّاسى ىدايا منيا الٌسكاؾ ،كاٌلمباف 
:تمضغو كترسمو عمى تٌفاحة، كحقاب، كخاتـ كغير ذلؾ، يقكؿ  

خاوىـي  لىيا عندم ًح ابه كى [الطكيؿ](             5) ىمي ًعٍندىا بيٍرده ويسىكِّفي  ىٍمبىيا     ًبًو كى  
:       كيقكؿ  

يحػاًف        غىٍووي     ىػٍكؽى ويفَّداحةو عمػ  رى مىػٍت بالُّيمبػاًف  د مى ى  أٍرسى
[الخفيؼ] (         6)كًبًمٍسكاكيا اٌلذم اٍخوارىه المَّدػ    ػوي ًلفييا مٍف أٍطيىًب األٍغصافً   

       أٌما حيف تنقطعي الرسائؿ فذلؾ يعني أفَّ رسائؿ المعشكقة قد كجدت ليا متنفَّسنا آخر كىذا ىك 
:نزاع المكت بالنسبة لممعشكؽ، يقكؿ  

عًوني     ًبأكبًر شٍيءو ًمنًؾ كاف يككفي     [الطكيؿ]        (7)               كآلىٍيًت أٍف   وىٍكويبي  ىفىجى
زت ىذا بالفعؿ فقاؿ :       كتأكيدنا لما آلت عميو فكزه مف مقاطعة عاشقيا بالتَّراسؿ فقد عزَّ  

يا مىف   ييثيبي عم  الًكصاًؿ         [الكا ر]أىيا مىف   ييجيبي لدل  السُّيؤاًؿ    كى  
يا مىف  ىٍكليو لػي حيفى أىٍشكك   إلىٍيػًو ميػٍت  ًبداًئؾى   أيبالػي  كى

ًلسكًء حالي؟ (1)       أىلىٍستى ورل اٌلذم  أىٍل    ىوىٍرثي    ًلطكًؿ صبابىوي كى  
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       كبعد ذلؾ ، ماذا ييٍجدم العتابي كىؿ ينفع الرجاء؟ فقد تحٌكؿ القمبي إلى سكاه، كال راٌد لو، 
:يقكؿ  

رو مشغكؿي  بُّيؾى إنسا      ننا ىكاهي ًبآخى ٍيدى البػالًء  حي [الخفيؼ]            (2)إفَّد جي  
      لـ يبؽى لمعبَّاس ما يتكٌسؿ بًو إلى فكز، لقد جاءت النّْياية، كأدرؾ أنَّو ال جدكل مف التكسُّالت، 
:كما عمى العاشؽ إاٌل أف يصبرى لحكـ األيَّاـ باليجر، يقكؿ  

ٍف كػافى ىىٍجريؾى ًعنػدم عظيمنا ٍرويػًؾ لٌمػا رأٍيتي  الجفػاءى   كا  [المو ارب] (3)ىىجى  
:       كيتأكدي األمر تمامنا، كلـ يعد يقبؿ الٌشؾ، فقد عمـ أنَّيا تخكنو، يقكؿ  

ٍيدىهى     ىًبػتُّي ًبمىٍيػؿو مػا وزكؿي كىكاًكبيػو    [الطكيؿ]حبيبه أىواني أنَّدػو خػافى عى  
ـٍ أيعاًوبيػو ـٍ ًبػًو أ   ىكاهلًل ما أٍدرم أيغ ػي  ًلذٍنًبًو   كىأىنِّػي لـ أىٍعمىػ
نػ  ذىٍنبنا ظىمىٍمتي كىأنِّػي   بًو صاحبي الذَّدنًب الذم ىيكى صاًحبيو (4)إذا ما جى  

       إفَّ خيانةى المحبكبة عاشقىيا تسمّْـ حياتو كتيحيمو إلى ثكرة شٌؾ، كال يعكد بعدىا يأمفي امرأةن قٌط ، 
!التي خانت بعد أف أفنى شبابو في عشقيا، فكيؼ الحاؿ بسكاىا؟ (فكزنا)فقد بات يرل في كؿّْ امرأة   

ٍف كاف فيو بعض الكقفات التي ييعزّْم بيا        القمبي بعدىا يحترؽ، كال يقكل عمى حبٍّ جديد، كا 
بِّا أك شبيينا بالحبٌ  :يقكؿ. نفسىو، كلكنَّيا تحت أم ظرؼ ليس حي  

يَّدرى الٌدىري ذاؾى الحيبَّد أٍلكانا    [البسيط]لىٍيسى الحبيبي عم  ما كيٍنتى وىٍعيىديهي    ىٍد غى  
لىٍف يعكدى إل  ما كاف ما كانا مىٍيػًو العٍيػفي باًكيىةن   كى (5) ػال وىزاؿي عى  

د، ككاف سبب تفتح مشاعره كأحاسيسو عمى أعظـ عكاطؼ الكجكد        بدأ العبَّاس بحبٍّ كحيد متكحّْ
:، كمضى في عشقو مع فكز، يقكؿ  

[المديد] (6)كافى لػي  ىٍمػبه أعيػشي ًبػًو      اٍصطىم  ًبالحيبِّ  اٍحوىرى ػا  
 

      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .303ص   ،ديكانو(_ 1)
  .306نفسو ، ص _ (2)

  .323نفسو ، ص _ (3)

  .99نفسو ، ص _ (4)

  .351نفسو ، ص _ (5)

  .226نفسو ، ص_ (6      )

      لـ تعد األينثى تساكم في نظر العٌباًس شيئنا، كلكنَّيا تيعيده بطريقة أك بأيخرل إلى فكز فبعد أف 
كانت معشكقتو ال نظير ليا في البشر، كبعدى أٍف كانت مف الحكر الًعيف، أٍضحت كاحدةن مف أكلئؾ 
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المكاتي يمكجي بيفَّ مجتمعيو الٌصاخب، كاختمطت األمكري عميو، إاٌل أنَّو مضى بتمقيًف العيشَّاًؽ خالصة 
ٌب مف رقةو  تجاربو التي أنفذىا عمالن كفعالن بمشاعره كأحاسيسو كركحو كقمبو بكؿّْ ما في ىذا الحي

.كعذكبة  
:      لـ يعد العشؽي الالىب شيغؿى العبَّاس، كلكنَّيا األمانةي في ذمَّتو كعميو أٍف ييؤدّْييا، يقكؿ  

عا ٍع ى ٍصًؿ اٌلذم كافى بىٍينىنا    وىداعىٍت ًبػًو أٍركػانيوي  ىوى ى              سالـه عم  الكى
[الطكيؿ]  (1)  

 
ا،كانت كرامةي العبَّاًس ىي الثمف، كييقاؿ ، ىذا إذا "إفَّ اليكل مطيَّةي اليكاف: "       لقد كاف الٌثمفي فادحن

ا، يقكؿ :حافظت المحبكبةي عمى العيد، أمَّا إذا خانت فإفَّ أٍيسرى األثماًف يصبح فادحن  
ٍرؼً  ـى  كرامةن   ًبذيؿٍّز كىأٍف أيعطي الميبىٍيرىجى ًبالصِّ ٍسبػي أٍف أًبيػ [الطكيؿ](2)أىلىٍيسى ًبحى  

ييٍر يني أ ؿُّي  مفى النٍِّصؼً  دَّدًة كاليكل   رىً يتي كى فىٍوني  ي المىكى لىٍك أىٍنصى (3)كى  
 

       إفَّ الحبَّ الٌصادؽى العٌؼ، ال يمكت، لكٍف يستتر بيف الجكانح ليككف لصاحبو زادنا كعكننا، كنكرنا 
:ييديو كيينيري قمبىو كعقمو كلٌبو، كلكنَّو زاده فيو األلـ المكتكـ، كالحزف اليادئ ،كالمشعؿ، كالٌراية، فيقكؿ  

ؽى اليكل    أىٍف ً يػؿى صاًحبي رايىًة العيشِّاؽً  رى يتي بىٍعدى وىنىكُّيبي طيري كى
[الكامؿ]   (4)  

 
ـى كالٌدمع كالحزف، حزفه مكطَّأ بالكؼّْ كالكبح،  دة تقتضي األل       كشريعةي ابف األحنؼ العٍشقية المتكحّْ

فإفَّ العاشؽى كما يراه ابف األحنؼ يجاىد دائمنا في أٍف يبقييا عمى نحك ما يريد ، كال تريد ىي ، 
فيك فارس، كال حرجى عمى الفارًس إذا ... كتجبره تقاليد الحضارة عمى أٍف ييذىٌؿ بيا كيذرؼ الٌدمكع

:يقكؿ. ضعؼ أماـ صاحبتو  
فاًئًو           فػاهي أىٍىؿي  صى زيفي    جى ـي الصَّدبُّي الحى [مجزكء الكامؿ]ما يىٍصنى  

ٍبػريهي     حوَّدػ  يىمكتى ًبداًئوً     شىػٍيءى إٌ   صى
ػال  ًببيكػاًئػوً  (5)أٍك يىٍشوىفي ٌمما ييًجفُّي إذا     خى  

:كثالثي األسس كاألصكؿ عند ابف األحنؼ ىك  

                                                 
 .243 ، صديكانو_  (1)

 .الخالص، أم الٌدرىـ الصحيح:- الصّْرؼ. الٌدرىـ الٌزائؼ:-  الميبىٍيرىج –(2)

 .255، صديكانو  –(3)

 .275 نفسو، ص –(4)

 .43 نفسو، ص –(5)
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:الكوماف  
       كىك مف أبرًز ما ييميّْز عشؽ ابف األحنؼ، كقد اتخذ الكتماف عند ابف األحنؼ صكىرنا كثيرة، 
.كتفنَّفى فيو العبَّاسي تفنُّننا سكب فيو لكعة مشاعره كتدفُّؽ أحاسيسو  

كأبرزي صكر الكتماف عمى اإلطالؽ إخفاء اسـ المحبكبة كالٌتمكيو عميو بإطالؽ أسماء أخرل 
كبمغ بًو األمري إلى حدّْ أنَّو كاف يجمع بيف اسميف مف أسمائيا في بيت كاحد ليشعرنا . كثيرة عمييا

:أنَّيما شخصٌيتاف مختمفتاف، يقكؿ العٌباس  
اٍشفىعي يا ظىمكـي لي ًعندى  ىٍكزو     طالىمػا  ىد نفعًونػي يا ظمكـي 
[الخفيؼ]      (1)  

ـي اسـى المحبكبة صكننا لعرضو، ألىفَّ ما يىمسُّيا يمسُّو، كما يشينيا يشينو، لذا        كالعٌباسي يكت
:فالكتماف أشٌد حماية ليا كلو فيقكؿ  

ـً                حاذىرى أىٍف يىٍفشكى  ىبيػحي الوَّدسىمُّي وي   كى [الطكيؿ]كىوىٍمتي اٍسمىيا ًكٍومافى مىف صافى ًعٍر ى  
ـً  لىػك  بيٍحتي ًباٍسًميا   لىسيمِّيتي ًباسـو ىاًئػًؿ الذٍِّكًر أىٍشنى (2) ىسىمَّدٍيوييا  ىػٍكزنا كى  

       الٌدمعي رفيؽي العاشؽ، كىك حيف يبكي بعذاًب العشؽ كقٌكة المعشكؽ، فإنَّما يبكي مف قاتؿو ال 
:يعرفو سكاه، فيذا العاشؽي أحؽُّ العشَّاًؽ بالبكاًء عمييـ، يقكؿ  

كنػ  عٌمف ييحٌب كلـ يىبيٍح    ًبأكثرى مف ىذا الذم ىػك  اًئميٍو     [الطكيؿ]بىك  كى  
ؽَّد النَّداًس أٍف يىٍكثيرى البيكػا    عمٍيػًو  ىويؿه لىٍيسى ييٍعرىؼي  اًوميوٍ  فَّد أحى (3)كا   

:        كالعٌباسي حيف يينادم معشكقتىو ييجسّْدي أشكاقىوي كيجعميا لمعشكقتو اسمنا، فيقكؿ  
ًدرىٍت  يػًو    يا مىٍف ًإذا خى ػٍف   أيسىمِّ [البسيط]ًرٍجمي أيناديًو  (4)يا  يرَّدةى العىٍيًف يا مى  

، كىك ما لـ يستطٍعو         كليس كتماف االسـ إاٌل لكننا مف ألكانو، كبعض ىذه األلكاف كتماف الحبّْ
فَّ أمكرنا كثيرةن تفضحي عشقو، كأبرز عالماتيا الٌدمع اليتكف  ، برغـ مجاىدتو الجياد العنيؼ، كا  العبَّاسي

                                                 

  . 312 ص ديكانو ،( _ 1)
  . 241نفسو ، ص _  (2)
  .309نفسو ، ص _  (3)
 . كاف في اعتقاد العرب أنو أذا خدرت رجؿ امرئ كسمى مف ييكاه ذىب الخدر –( 4)
  .376 ، ص ديكانو( _ 5)
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الذم يذرفو بغير ما سبب، إاٌل مف سبب عشقو الدفيف الالىب، كمع ىذا فالعبَّاسي يحتاؿي إلى ىذا 
كمف ىذه األساليب تجاىمو المحبكب حٌتى ال يعرؼ بو، فإذا سيئؿ عنيا كٌكميـ . الكتماف بأساليب شتَّى

:إلى أخرل، فيقكؿ  
كىٍموييـ إلػ   أخرل           ذا سيًئٍمتي عف الوي شىغىفىٍت     ىٍمبػي كى [الكامؿ]كا   

ـٍ  كىأىٍكويمييـ    حوَّد  شيًيٍرتي ًبغىٍيًر مىٍف أىكل  (1)ما ًزٍلتي أىٍكًذبيػيي  
 

:       كيقكؿ  
[المو ارب]               سىأىٍسويري كالسٍِّوري ًمٍف شيمىوي    ىىكل مىٍف أيحبُّي ًبمٍف   أيحب            

ـي األذل بالكذب  (2)كى  بيدَّد مف كىًذبو مفى اليكل    إذا كافى دٍ   
 

       إفَّ العبَّاسى بف األحنؼ فٌناف في مبدأ الكتماف، فيك يتشكؽ إلى المحبكبة، كيتميَّؼي إلى سماع 
أخبارىا، كلكٍف كيؼ كىك يخشى أٍف يكشؼى عف ىكاه؟ إنَّو يستفسري عف غيرىا ٌممف يىميٍذفى بيا، كمف 
:خالؿ ىذا يعرؼ أخبار معشكقتو، يقكؿ  

بَّدري ك أىٍبدىأي ما اٍسوىٍخبىٍرتي عنيا ًبغىيرًىا     لوىحسبىني عف غيرًىا أىوىخى [الطكيؿ]      (3)ُى  
 

ا عمى إخفاًء اسميا، فمتكػف       كالمبالغة في الٌتكتـٌ تغرم الٌناس بالفضكؿ، فإذا كاف العاشؽي حريصن
ا منيـ فيك ييمكّْه  محاسنيا، فقد يتكٌصمكف مف خالليا إلى اسـ صاحبتيا، كلكفَّ العبَّاس أشدُّ حرصن

:حتَّى في محاسنيا ، كيقكؿ  
ميؿه  غيػري مح ػكرً  ذاؾى خٍطبه جى [البسيط] الكا كىوىٍمتى اٍسمىيا  اٍنعىٍت  محاًسنىيا   كى  

(4)كىىٍؿ ي كـي بكصًؼ الٌشمًس كاًصفييا   كالشَّدٍمسي مف جكىرو عاؿو كًمٍف نكرً   
 

:     كيضطربي العٌباسي أحياننا، فيزعـ أفَّ في خدّْىا خاالن كما بالخدّْ مف خاؿ، يقكؿ  
ٍكؼى الكشاًة كما بالخدِّ مف خاؿً  ػدِّ خػاؿه حيػفى أىٍنعىوييا     خى [البسيط](5)             أى ػكؿي بالخى  

                                                 

  .42، ص ديكانو _  (1)
  .86نفسو ، ص  _  (2)

  .190نفسو ، ص _  (3)

  .216نفسو ، ص _  (4)

  .301نفسو ،  ص_  (5)
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:؟ يقكؿ"ًمٍف ييحبٌ "      كالعبَّاسي حريصه عمى كتماف اسميا ككصفيا حتَّى في حاؿ مفاجأتو بالسُّؤاؿ   
طَّدػا   ًؾ ًلساني كىأٍنًت  ػي ال مًب ذاؾً  ؟  وىخى [الخفيؼ] (1)               ػ ذا  يػؿى مىػف ويحػبُّي   

 
     كفكز العبَّاًس ىي غرض أمّْ حديث ييحٌدثو في محضرىا كلكنَّو يخشى عمييا أف تيعرىؼ بو ، 
:كييعرىؼى بيا، فال يكٌجو إلييا نظره بالحديث كيتٌقييا، فيقكؿ  
 

[الكا ر]أيريػديًؾ بالكػالـً  ىأىوَّد يػيـ    ىأٍعمىدي ًبالكالـً  إل  سكاًؾ           
ًحكي ًليىٍخف     ىًسنِّي  اًحؾه كال ىٍمبي باؾً  (2)كأيٍكًثري  ييـي  ى  

 
 

مكا إلى حقيقة شخصيتيا، ال يصفيا كصفنا        كحيف ييطمبي منو أف يصؼى صكرةى فكز ليتكصَّ
:جزئينا، بؿ يكتفي بالخطكًط العريضة لمقاييس الجماؿ فيقكؿ  

 
ًر    [البسيط]يا مىٍف ييساًئؿي عف  ٍكزو كصكرىًويا    ًإٍف كيٍنتى لـ وىرىىا  اٍنظيٍر إل  ال ىمى  

 كأنَّدما كافى  ي  الًفٍردىٍكًس مىٍسكىنييا    صارىٍت إل  النَّداًس للياًت كالًعبىرً 
ـٍ يىٍخميًؽ اهللي  ي الدُّينيا  ليا شىبىينا    إٌنػي ألىٍحسىبييا لىٍيسٍت  مفى البىشىرً  (3)ل  

 
 

زنا كصكننا لمحبكبتو، فإنَّو يمجأ إلى لكف آخر مف  ا كتحرُّ        أمَّا إذا أراد العبَّاسي أٍف يزدادى تحرُّجن
دكدي خدكد ال صدكدى قمكب، يقكؿ ، كىك أف يصدَّ عف فكزو إذا رآىا كلكنَّو صي :الٌتكتـٌ  
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دكًد     دكدي الخي ري إٍلفػي كًىٍجرانيػنا    إذا ما اٍلوى ىٍينا صي [المو ارب]سىأىٍىجي  
دكدً  بِّنا بالصُّي ـي عف حي (4)كالنػا ميًحػبٌّي  كلكنَّدػنػا     نيدا   

 
 

 

:         كمف صكًر الكتماف كذلؾ غضُّ البصر عف المعشكقة، يقكؿ  
دكدي  [الخفيؼ]      (1)كىأراني إذا اٍلوى ىٍينا أغيضُّي الطَّدٍر    ؼى مف دكنيا كما بي صي  

      أٌما حيف يتأٌزـي المكقؼ كيخشى العبَّاس أف ييفمت زماـ األمكر مف يده بالكشؼ عف حقيقة 
:المعشكقة فإنَّو يصدُّ عنيا صدِّا كامالن ذرِّا لمرَّماد في العيكف، يقكؿ  

ري عٍمدنا كىٍي يي اؿى  ل د سال   كلىٍستي ًبساؿو عف ىكاًؾ إل  الحٍشًر     [الطكيؿ]كىأٍىجي  
(2)كلكٍف إذا كاف الميحبُّي عم  اٌلذم   ييحبُّي شفي نا غا ىؿى النَّدػاسى باليىػٍجرً   

نَّة كتىًقيَّة،  ا أفَّ صدكدىه عنيا أماـ الٌناس جي       كالعبَّاس العاشؽي ذكيّّ لٌماح، فيك يعمـ كىي تعمـ أيضن
رّْح ليا بذلؾ خشية أٍف يداخميا كلك شيء مف السخط، يقكؿ :كمع ىذا فيك ييصى  

ؽي         نَّدةه  لي لىبٍسوييا   أىً يًؾ بيا مٌما نخػاؼي كنىٍفرى ما اليىٍجري إٌ  جي [الطكيؿ]كى  
ؽي  ا مفى الكوماًف   يىوىمىزَّد (3)عىطىٍفتي عم  أسراًركـ  ىكىسىٍكوييا    ىميصن  

:      كسٌر ىذا الٌصدكد، ىك العيد الذم قطعو العٌباسي عمى نفسو كفيو يقكؿ  
كىأٍكويـي سرَّدىا مػا ًعٍشتي  حوَّد     أمكتي ك  أخػكفي ك  أحكؿي 
[الكا ر]       (4)  

:      فالٌصدكد تىًقٌية، كاليجري تقٌية، يتَّقي بيا كىٍيدى العدٌك الكاشح، يقكؿ  
ـي مػا أىرىٍدتي ًبيىٍجًركيـ    إٌ  ميصانىعىةى  العىديكِّ الكػاًشًح          [الكامؿ]اهللي يعمػ  

ٍصًمًؾ مٍف دينيكٍّز  اً حً  وىسىوُّيرم    أك   ًلكى (5)كىعًمٍمتي أفَّد وباعدم  كى  
:       كيمرُّ العاشؽي قرب داًر المعشكقة فيقكؿ  

ظىػؿَّد ييٍصعىؽٍ  ـى الًجدارى كى ػػٌر ًبػبػاًبيػػا     لىثىػ ذا  يمي كىا 
[مجزكء الكامؿ]   (6)  

:       كمع ذلؾ فيك يخالؼ ىذا كيقكؿ  
ٍدبارم         ٍزتي بابىػكيـ    كىٍي   وككنكا إل بالي كىا  [البسيط]إذا وىعىمَّدٍدويػكيـ جػاكى  
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ـي ما مىٍكنكفي ًإ مارم مىػٍكويكيـ    كاهللي يىٍعمى بِّري النَّدػاسى أنِّي  د سى أيخى
(7)  

:       كيجيد العٌباس في ىذا الحرص المضني حتَّى في حاًؿ بكائو ال يرحـ، فيقكؿ  
[البسيط](8)           أبكي إل   الٌشرًؽ إٍف كانت مناًزليييـ   مٌما يىمي الغربى خٍكؼ ال يًؿ كال ىاؿً   

     كىذا كمُّو يحدد عالقات ابف األحنؼ بمف يحٌب في نطاؽ السّْريَّة العىفَّة، كالٌتكتُـّ الشَّاؽ كالتحرُّج 
ا عمى سمعتو .خكفنا عمى حبيبو، كحرصن  

إنَّيا تعني في . أمَّا زيارة العٌشاؽ فيي معمـه آخر ييخفّْؼ مف غمكاء العاشؽ كحٌدة المعشكؽ
عيرًؼ العيشَّاؽ العٌفة الشَّاقَّة القاسية التي تكمّْفيـ العناء النفسي، أمَّا إذا بمغت ىذه المعاناة الٌنفسيَّة 

يا فإفَّ الزيارة تيصبح ضمف الميحرَّماًت المحظكرات حفاظنا عمى العفَّة التي ال يريد ليا العبَّاس أف  أٍكجى
:تفسدى بعد طكؿ مجاىدة، يقكؿ  

ـي  رَّد يارىةى جػاًىدنا   كالشَّدكؽي بىٍيفى جكاًنحي يىوى ى إنِّػي ألٍجوىًنبي الزِّ
[الكامؿ]       (1)  

:      كتمؾ الميجاىدة العفيفة ييفسّْرىا العبَّاسي بقكلو  
حديثو مف ىينا كىىينا إذا اٍلوى ىٍينا شىكىػٍكنا  ما نكاًوميوي     ي ًعفَّدةو كى
[البسيط]      (2)  

ياف النَّاًر في اليشيـ، كقٌؿ        كالكتمافي يينيؾي قكل صاحبو كيضنيو، كىك داء يسرم في جسده سىرى
ة إذا كاف ىذا الٌسر ييكٌمفو حياتو كمَّيا، يقكؿ :مف يقكل عمى كتماف سٌره مف البشر، كخاصَّ  

ـٍ نىبيح    كى د كػانت األٍسراري بالٌممًح  وٍظيىري  [الطكيؿ]كىوىٍمتي كمىف أىكل ىكانا  ىمى  
رُّيىا يىوىسىعَّدري  ده  ػي  يؤاًدًه     مفى الٌشػكًؽ نػاره  حى   ىنىحفي ًكالنػا ميٍ صى
  ىال أنا أيٍبدم مػا أيًجفُّي  ك  اٌلذم     ًبًو ًمثؿي مػا بػي ًلٍممخػا ىًة يىذكيري 
ٍبرنا     عم  ما نيال ي كىيؼى نىصبك كنىصًبري  صى منيا  كى بنا ًمنِّػي كى   ىيا عىجى
ميري كييٍ ًمري  ٍبرينا أٌ  نىبػكحى  ىنىٍشوىكي     سىراًئرى ما ييخفػي ال َّد ما  صى  كى
 مال ن كلكػف نوَّد ي    كؿ كًاًشحو     ييبىمِّػغي عنَّدػا مػا ن ػكؿي  كييظًيري 
ييٍسوىري  ٍيري اليكل ما كاف ييخف  كى خى فُّيظنا     كى ميري وىحى   ىنىٍكويـي مػا ييٍخفي ال َّد
ـي إٍف ىػاجى الفيػؤادى الٌوذكُّيري   عم  أنَّدو يبػدك ًمرارنا مفى الفو      طىكاًلػ
ػبُّي ًبالذٍِّكًر ييٍعػذىري  وي  الصَّد ٍت     وىبػاريحي برى البيػكاءي كىىييِّجى مىبى الصَّد (3)إذا غى  
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      ماذا يصنع الٌصبُّ الحزيف إذا ما برح بو األلـ كالسُّيد كالعذاب فبكى؟
     العٌباسي العاشؽ قد غمبو صبره فبكى، ألٌف ذاؾ الٌصبري فكؽ ركحو كقمبو كجسده، برغـ ما في 

عصره مف مغريات قد تخفؼ مف لييبو كلك لمحظات، كلكنَّو يجاىد نفسو كي يغسميا كيطيّْرىا بدمعو، 
بعيدنا عف مطيّْرات الحياة المادّْيَّة، كما أسرع ما يبكي العاشؽ، كما أشٌد ما تذرؼي دمكعو ذرفنا تغسؿي 
معو أعماقو، فيضحي العاشؽ أكثر شفافية، كأشٌد رفاىة في ًحسّْو كحدسو، كقد يبكي العاشؽي لغير 
.سبب كقد تبكيو أتفوي األمكر  
      كلدمكع العاشؽ أنكاعه أمىرُّىا ما كاف بسبب اليجر، كغالبنا ما يككف ىذا اليجر بسبب كشاية 

سىًد حاًسد أك عذؿ عاذؿ، كيككف أحياننا بغير سبب يجنيو العاشؽ إاٌل ما يمميو عمى  كاشو أك حى
:المعشكقة خياليا كمزاجيا كىكذا، يقكؿ  

[الكا ر]إذا ىيًجرى الميحبُّي بىك  كأبدل   عوابنا كي يىػراحى مف  العىوػاًب             
ـى اجًوػنابنا لـ  ييًطٍ وي    كى  ي كل الميحبُّي عم  اٍجًونابً  ٍف را (1)كىا   

 
ذا ما عصى العاشؽي دمعىو أجراه         كاليجري يعدؿ المكت، كبًو يبكي العاشؽي دمنا ال دمكعنا، كا 

:بتذٌكر المعشكؽ ما كاف منو، يقكؿ  
ـي  ي   إحدل ميًممَّدػاًت  الخيطكًب        ذا عصاني الٌدم [مجزكء الكامؿ]كا   

ٍيويػوي  ًبوىذىكُّيػرم    ما كافى مف ىىٍجًر الحبيبً  أٍجػرى
(2)  

 
:       فاليجري ىك معمّْـ العاشؽى البكاءى، يقكؿ  

ُّـي باليىٍجًر أٍحياننا كىأٍ وىًرؼي  ـٍ أً ؼي       (3)أىىي [البسيط]     ىمىٍيتى ًشٍعرم أأٍم ي  يًو أ  
ده    مف كيؿِّ شيفرو  ٍيني بيكنا لـ وىٍبًكًو أحى مَّدٍمًت عى (5) ًبعىٍيني دٍمعىةه وىًكؼي (4)عى  

 
:     كىكذا حياةي العٌشاؽ بكاءه كانتداب كسير، يقكؿ  

عىٍت بيكػاءه كىانوحػابي  ـي الياًجعكفى كنػكـي عيني    إذا ىىجى [الكا ر]          (6)يىنا  
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      ميداراةه عجيبة تمؾ التي يدارم بيا العاشؽي محبكبتو، فكؿُّ شيء يسخطيا، ككؿُّ أمرو يغضبيا، 
:كعمى العاشًؽ أف يجرم الىينا كراءىا في كؿّْ ذلؾ، يقكؿ  

ٍشيىًة الغ بً  [البسيط]    (7)أٍبكي إذا سىًخطىٍت حوَّد  إذا رىً يىٍت    بىكىٍيتي ًعٍندى الرِّ ا مف خى  
 

كمىف ييشارؾ العاشؽى ىمكمىو دكف أف يبكحى بيا؟ إنَّيا الحمائـ؛ فيديميا يييج دمع العاشؽ 
كظاىرة مناجاة الحمائـ معركفة في األدب العربي، كال يكاد شاعره عاشؽ يغفميا، ككٌؿ شاعر . كيبكيو

ذا . عاشؽ يعكس عمى الحمائـ مشاعره كحزنو كألمو، يشعر بعدىا أنَّيا تيشاركو بيديميا الحزفى كاأللـ كا 
كالعبَّاسي العاشؽ يفتقدي األليؼى الذم خاف كغدرى كىجر، . ىدؿى الحماـ كاف ذلؾ اليديؿي دعكة ألليفو

:يقكؿ  
بىراوػي  غيركبا    ـى  ىيىيَّدٍجنىني    كى ىيَّدٍ فى مف عى [المو ارب]رىأىٍيتي الحمػا  

ا كًطيبا ٍف ن ـي بيفى غيصكًف األرا    ًؾ صادىٍ فى أٍمننا كخى  نكاًع
نَّدٍيويكيـ أف وكػكنكا  ريبػا (1)                        ىمىمَّدػا بىكىٍيػتي كىأىٍبكىٍيويييفَّد    وىمى  

 

:     فالشكؽي داعية البكاء، كالعاشؽي في شكؽ دائـ ميتجدّْد، كالبكاء ال ينقطع، فيقكؿ  
دىرىٍت  ادىٍت ليا أخكاًت    ٍت لمعيػًف  بعدًؾ عبرةه    إذا اٍنحى [الطكيؿ]كما نىزىحى  

 كىأٍسوٍرًزؽي الرحمفى لمعيًف  نىٍظرةن    إلٍيًؾ وداكييا مػف  العىبىػراًت  
سىراتً  ٍسرةي الحى ـي     ىًوٍمؾى لىعىٍمرم حى (2)  ٍف ميتُّي بالٌشكًؽ الذم بي إلٍيكي  

 

       بكاءه ال ينقطع، كدمكع ال ترقأ، فما سرُّ ىذه الدُّمكع في عصر مثؿ عصر ابف األحنؼ؟
إفَّ دمكعى ابف األحنؼ تبدك غريبة نكعنا ما، : "     سؤاؿه تطرحو الٌدكتكرة ليمى سعد الديف، كتقكؿ

كتتحٌكـ فييا الماٌديات . فبغداد القرف الثٌاني اليجرم، مدينةه الىية صاخبة، يغٌطي الميكي كجييا
بأنكاعيا، كأفعمييا ماٌدٌيات الجسد، كاألماكف الالىية التي يرتادىا أىمكىا كثيرة لـ يسمـ منيا أحده مف 
.أىًؿ ذلؾ العصر  

كلكنو انغماسي مف يتعاطى الفتٌكةى عمى ، كانغمس في تمؾ الحياة،      كالعٌباس شارؾ في ىذا المجتمع
.كلكف بمقدار ما أتاحتو لو جرأتو. فشرب كطرب ليا، ستر كعٌفة  
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ىؿ كاف لدمكع العٌباس مكاف في حياتو ؟ كتعني بالٌدمكع الٌدمكع الحقيقية :       كتضيؼ قائمة 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تعرض ىذه القصيدة . كليست تمؾ التي يذرفيا الخياؿ، الالىبة الكاكية

:حيث يقكؿ (3)لتقؼ عمى جكىر دمكع العباس العاشؽ المكلو ،  
 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .113، ص ديكانو _  (1)
  .92نفسو ، ص _  (2)

  .149 _ 148ص العباس بف األحنؼ ، سعد الديف ، ليمى ، _  (3)

ٍنًزؿو حا ػرو    كثيػًر المَّدػذاذًة ميٍسوىٍبػًشرينػا     ]المو ارب[               عىطىٍفػنا إلػ  مى
كينَّدػا  ًبأحكػامػًو اآلًمرينػا  ـى آ ًوًو     كى ٍمػ  ك ػد احكىمػكا جى
نيػنا ًميػعنا حى   ىمىمَّدػا  اٍنوىيىٍيػنا إليػًو ك ػد     حننَّدػا إليػًو  جى
ػةه      وى ػرُّي بيا  أىٍعييفي النَّدػاًظرينػا  أ ىمػنا عمػ  أىنَّديػا  نٍعمى
ـٍ وىٍحًمًؿ الرَّدأسي  مٍنوي  ركنا ؿي مثٍػؿى الغىػػزا      ًؿ ل (1)نىكيػبُّي كنىٍبزي  

مينا  نيديري عمػ  ال ىػٍكـً  ميسوبذ ن      لىييـ ًبالشَّدػراًب كىفيػالن  ى
مػا يىٍركىعػكنا  يىظىػؿُّي  ألىٍكػؤيًسػًيـ راًكعػنا      كىثيرى السُّيجكًد كى

ما يىٍموىركنا مػا يىٍفوىػركف كى ةو      كى                 ييديركفى أىٍكػؤيسى  مًػف ً  َّد
طابىٍت ًبػًو أٍنفيسي  الشَّداربينا فَّدٍت عم  ذاؾى  أٍيدم الس اًة      كى   ىخى
مىٍيػنا يمينا ٍسػًف آدابنػا      نيديري الكػؤكسى عى نىٍحفي عمػ  حي  كى
ليػفى      مفى الشَّدػاربيفى أىوىٍت آخرينػا  إذا مػا أيًمرَّدٍت عمػ  أكَّد
  ىال ىػيى وىٍفويري  ًمػف مىرِّىػا       كى  نىٍحفي ًمٍف شيٍربيا   اًوركنا
بػينا ػؾُّي الجى  إذا أٍمكىنىٍت بىٍع ػنا لػـ  يزٍؿ      ييرى ِّعييػا أك يىصي
لىٍسػنا نيؤخر مػف شيػربيا       نجعؿى منػيا عمينػا ديػكنا  كى
نيٍوًبعيػيا الكردى كاليىػاسىمينا نيسى ِّػ  مىعػنا      كى  نيحيػا ًبيػا  كى
ٍيػفي الجػكارم  ييغىنِّينػنا      ًبيػا نىوىمىيَّدػ  كمػا  يىٍموىيينا      كىعى
يَّدػةو  يىٍروىعيػنا     ـي الجيسكـً      كىًغػٍز ًف بىػرِّ  ًحسافي الكجكًه ًعظا
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نَّدٍينػنا      لىنػا يىٍموىػكيفى  كما يىٍموىػكينا  يىكىػػٍدفى إذا ىيػػفَّد غى
 رى يػنػا ًبًيػفَّد  ًلمىػٌذاًونػا      ىينػاؾى كىىيفَّد ًبنا   ىد ر يػنا
بى أٍصكاوىييفَّد      كأكوػارىىفَّد  ىػرىنَّدٍت  رىنيػنا  إذا النَّدػامي جػاكى
ٍروىنا      نيفىػٌدم  ًبأٍنفيًسػنا  أجمعيػنا ٍبػًح أٍبصى كٍِّعػفى ًبالصُّي  كري
  ىنىٍحػفي عمػ  ًومؾى  ًمف حالنا      كأٌنػا سيكؼه لػذاؾى انوي ينا
نٍشرىبي مػا عنػدنػا آمنينا  نيحػبُّي  السَّدمػاعى كنىػٍموىػذُّيهي      كى
بييػا أبػدنا  مػا  بى ينا نىٍشرى  ك ػي ًوٍمػؾى نيٍنفوؽي  أمكالىنػا      كى
(2)نىظىػؿُّي الشُّييػكرى كأيَّدػامىيػا     عم  ًمثًؿ ذاؾى كطكؿى السِّنينا  

 
 

إنَّيا ال : "تقكؿ الٌدكتكرة ليمى سعد الٌديف.       ىؿ مثؿ تمؾى المجالس تخٌفؼ لكعة ابف األحنؼ؟
ٍف كاف يمجأ إلى ىذا الميك حيف تسافر محبكبتو إلى بمدىا الحجاز،  تعتقد ىذا في الٌشاعر العاشؽ، كا 
. ككثيرنا ما كانت ترتحؿ كتطكؿ إقامتيا، فميس لو بعدىا إاٌل أف يترؾ بغدادى مسافرنا إلى أم بقعةو أخرل
فمعؿَّ ذلؾ يينسيو نفسو كألـ فراؽ فكز، أك يحضر مجالس الميك، كقد تجٌدد ىذه المجالس شكقو إلى 

:حٌتى إذا عادت أنشأ يقكؿ. (1)فكز كتمٌده بطاقةو مف الٌصبر انتظارنا لقدكميا  
بػنا باألًحبَّدػًة ال ػاًدمينا        ىمىعىٍمرم لىطاؿى ما أىٍكحىشكنا [الخفيؼ]     (2) مىٍرحى  

:      كيقكؿ  
بيػبػي كىأميػرم     بػنا كاهلًل حى ػنا       ًبحى ػٍرحى [مجزكء الكامؿ]مى  

ميرم  ٍيرم كى ى ًبمػٍف شك ػي إلىٍيًو       شؼَّد جى  كى
يىأوي ًبالسُّيركرً  ِـّ كى ػٍف يىٍذىبي  ًباليىػ       ػ ًبمى (3)كى  

 

       لقد بالغى العبَّاس بف األحنؼ في الكتماف، كطاؿ طكافو حكؿ ىذا المعنى حٌتى صار عنكاننا 
عميو كقد أكلع بيذا المعنى كقد افتفَّ فيو افتناننا يشيد بأٌنو كاف غاية في الذكاء، كالذم نراه في ىذيف 
:البيتيف  

ؽى الٌنػاسي  ينا  ىٍكلىيـ  ر ػا    [البسيط]            ىٍد سىحَّدبى النَّداسي أذياؿى الٌظنكًف بنا       ك رَّد  
دى ا صادؽه ليس يىٍدرم أنَّدو صى ـي       كى (4)            ىجاًىؿه  ػد رمػ  بالٌظفِّ غيركي  

                                                 

 .ثقب إناءىا  : نبزؿ ، مف بزؿ الخمر . قمبو كأكفاه : نكب ، مف كب األناء . يصؼ الٌدف ( _ 1)
 .342-338، صديكانو –(2)
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:      كيقكؿ إنَّو كتـ حبَّو عف حبيبو حيننا مف الزماف  
ٍيني       أٍمالهي  ىٍمبػي عمػ  بىناني             ـً عى [مخمـ البسيط]          ىذا كوػابه  ًبدىٍمػ  

ؿَّد ذٍكرى اٍسًمػًو ًلسػاني بيػبو كىنٍيتي عنػوي       أجى            إلػ  حى
             د كيٍنتي أطكم ىكاهي عندم      ميٍذ كينتي  ي سالًؼ الزَّدمافً 
لىـ يىكيٍف لػي ًبػًو  يىدافً  (5)            ىبيٍحتي إذ طػاؿى  بي بالئي      كى  

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،150ص العباس بف األحنؼ ، سعد الديف ، ليمى ، _  (1)
  .352 ص ،  ديكانو_  (2)

  .218نفسو ، ص _  (3)

  .274نفسو ، ص  _  (4)

  . 356نفسو ، ص _  (5)

 
       كفكز اسـ ابتدعو العٌباس، ليخفي ىكية المحبكبة، كقد تنٌدرت إحدل جاراتو فىسىمٍَّت خادمتيا 

:فكزنا لتبالغ في السُّخرية منو، كليذا قاؿ  
ٍيًؿ حاًسدةو    كانت ًبذم األىٍثًؿ مف ًخٍدني كأنصارم      بي ًمف جى [البسيط]ما يىٍن ى ي عىجى  

ٍوني  ذاتي إٍسػكارً  ليػدىوىيا   ػٍكزنا ميغايظةن    عػذرتي لىػك لىطىمى  سىمَّدػٍت كى
ما  يىزاؿي ًنسػاءه مػف  ىرابىًويػا     مٍف كيػؿِّ ناًحيىػةو يىٍيًوٍكفى  أٍسوػارم (1)كى  

 

     كفي ىذه األبيات تصريح بأفَّ أقارب محبكبتو، كانكا يحاكلكف فضحى ىكاه، كىك ىكنل لـ تفضحو 
 :غير الدُّمكع ، فقد قاؿ 

جػزىل اهللي كؿَّد خٍيرو ًلساني        ٍيرنا    كى ٍينػي خى ـى عى زل اهللي دىٍمػ [الخفيؼ]  جى  
ػٍدتي المِّسافى  ذا كومافً  ـي  شىيئنا    ككجى َّـد دىٍمعػي  ىمىٍيػسى يىٍكويػ                 نى

مىٍيًو بالعٍنكافً  (2)كيٍنتي مثؿى الكوػاًب أٍخفػاهي طىػيٌّي     ىاٍسوىػدىلُّيكا عى  
 

َـّ قاؿ :     ث  
[المو ارب]ىىبكنػي أغيضُّي إذا مػا بىػدىٍت    كأٍمًمػؾي طىٍر ي  ػال أٍنظيػري         
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(3) ىكىٍيؼى اٍسًووارم إذا ما الدُّيمػكع    نىطىٍ فى  ىبيٍحػفى ًبمػا أيٍ ًمػري   
 

:     كييعٌزم قمبىو أنَّو سيمكتي مكتكـ السّْرّْ إاٌل عىمَّف ييحبُّ فيقكؿ  
دَّدوىيػـ    حوَّدػ  إذا أىٍي ىظػكنػػي  رى ىػدكا  [البسيط]أٍبكي الذيػفى أىذا يكنػي مىكى  

دِّىػـ  عدكا ٌمػمكا مف كي ٍنوىًصبنا    ًبث ًؿ ما حى  كاٍسوىٍنيى كني  ىمىمَّدػا  يٍمتي مي
لـ  يك كا  ًبعىٍيػًدىـ     ىٍد كيٍنتي أىٍحسىبييـ ييك كفى إٍف عىًيدكا مىيَّد كى  جاركا عى
دي  ـي    بىيفى الجكانػًح لـ يىٍشعيٍر  بػًو أىحى بُّيكيػ حي ػفَّد مػفى  الدُّينيػا كى  ألىٍخريجى
ِـّ  مٍعر ةن      وىٍن ى ػي أبىػدنا أك يىٍن ى ي األبىدي  بىٍيفى اليىػ  ألفىٍيتي بىٍينػي كى

ـي     مبي كأٍف وسمعكا صكتى الذم أًجدي  بَّدكي ٍسبي ًبأٍف وىٍعمىمػكا  أٍف  د أىحى   (4)حى
     إفَّ عذكبةى ىذه المعاني تجعؿ القمبى بو يغني، كتشجف بو الٌركح، كيطرب لو الكجداف، كيطيب 

:كفي ىذا يقكؿ. لمعبَّاس أف يذيعى أنَّو سال عف الحٌب، لينصرؼ الٌناسي عف إيذاء محبكبتو  
مىٍكتي ًلكيما يينكركا حيفى أٍصديؽي   دَّدثتي  أنَّدني   سى [الطكيؿ]كىذبتي عم  نفسػي  ىحى  

مىيػًؾ كىأيٍشًفؽي  لكنَّدنػي أيٍب ػي عى  كما عف  من  منِّي ك  عف مىاللوة   كى
ؽي  ػرَّد ا مفى الًكٍوماًف   يىوىخى (1)عىطىٍفتي عمػ  أىٍسراًركيـ  ىكىسىٍكوييا    ىميصن  

بًّْو عف قمبو، فيقكؿ :      كيتمٌنى لك استطاعى سىٍترى حي  
[الطكيؿ]إذا لـ يىكيػٍف ًلٍممىرًء بيدٌّي مفى الردل    ىأٍكرـي أٍسباًب الرَّددل سببي الحيبِّ     

ـي  ىٍمبػي بِّكيػ ـٍ ًبحي لىـ يىٍعػمى ٌب   ىٍمبىػو   لىميتُّي كى ـى الحي لىٍك أفَّد خم ػنا كاو كى
(2)  

:        كييأس العٌباس مف الكتماف فيقكؿ  

                                                 

  . 177 _ 176ص ديكانو ، _  (1)
  .366نفسو ، ص _  (2)

  . 189نفسو ، ص _  (3)

  .142نفسو ، ص _  (4)
 

 

 
 
 

 
 .270، صديكانو – (1)

 .80 نفسو، ص –(2)
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دً  ٍسـه مفى الحبِّ   يىخف  عم  أحى إفَّد الميحبيفى  ىٍكـه بيػفى  أٍعييًنيـ   كى
[البسيط]   (3)  

ـ عميو         إفَّ شيرةى العبَّاس بف األحنؼ بالكتماف قد مىألت األندية في زمانو، كدعت إلى الٌترحي
براىيـ المكصمي كالكسائي في يكـ كاحد فىريفعى ذلؾ إلى الرشيد،  عند مكتو، فقد حٌدثكا أنَّو مات ىك كا 
فُّكا بيف يديو، ثيَـّ سأؿ عنيـ كاحدنا كاحدنا، كأمرى بتقديـ العٌباس،  فأمر المأمكفى أف ييصٌمي عمييـ، فىصي

يا سيّْدم، كيؼى آثرتى العٌباسى : فصمىى عميو ، فمٌما فرغى كانصرؼ، دنا منو ىاشـي بف عبد اهلل فقاؿ
:بالتَّقدمة؟ فأنشده المأمكفي ىذيف البيتيف  

ويكاًبدي            [الكامؿ]سٌماؾ لي  كـه  كى الكا إنَّديػا     لىٍييى اٌلوي وىٍش   ًبيا كى  
ٍيرىًؾ ظىنُّييـ     إنِّي لىييٍعًجبيني الميًحبُّي الجاًحدي  ٍدويييـ ليىككفى غى حى  ىجى
(4)  

ـٌ قاؿ أتحفٍظييما؟: ث  
!نعـ: قاؿ  

أليسى مف قاؿ ىذا الشعري أكلى بالتٍَّقًدمة؟: فقاؿ  
(5).بمى يا سيّْدم: فقاؿ  

     ًلصالة المأمكف عمى العٌباس معنى مف أكرـً المعاني، فما ييصٌمي المأمكفي عمى مٌيتو بأمر 
الٌرشيًد إاٌل إٍف كانت لمميًّْت مكانة في المجتمع، كما ييرفعي أمر ثالثةو مف األمكاًت إلى الرّْشيًد إاٌل إٍف 
.كانكا مف مشاىيًر الرّْجاؿ  
 فكيؼى كانت مكانةي العٌباس؟

      كاف ييجالسي الرَّشيدى في أكقات الجٌد، ككاف يصحبو في بعض الرحالت الجدّْيَّة، ككاف أىؿ 
.عصره يتغٌنكفى بشعره، كتمؾى مزايا تفٌردى بيا بيفى شعراء ذلؾ الزماف  

      كقد سرل ىذا االحتراـ إلى صدكر الخمفاء بعد الٌرشيد، فقد كاف الكاثؽي مف المفتكنيف بشعره إلى 
.أبعد حدكد الفتكف  

    ييضاؼي إلى ىذا تعٌففو عف ىدايا األمراء، كترٌفعًو عف النزعات السُّكقيَّة كحرًصو عمى كتماًف 
ٌب، كال يكتـ اسـ المحبكبة غير الميحٌب النبيؿ .الحي  
:    كاألساسي الرابع ىك  
ؼ كالعفاؼ   :الٌوصكُّي

                                                 
 .146 نفسو، ص –(3)

 .139 نفسو، ص –(4)

 .3/25،  ( ت .د )إحساف عٌباس ، دار الثٌقافة ، بيركت ، : ، تحقيؽ ك يات األعياف ابف خٌمكاف، أحمد بف محٌمد ،  –(5)



90 

 

90 

 

     مف المعركؼ أفَّ الشيكة قٌكةه ألنَّيا اقتحاـ كانتياب، كأفَّ العفاؼ ضعؼ ألٌنو زىد كانسحاب، 
كالعاشؽ المينسحب أقكل شعكرنا مف العاشؽ غير المنسحب، فيك بذلؾ أقدر عمى الغزؿ الٌساحر 

إفَّ العفاؼى ال يككف مف عالئـ الٌضعؼ إاٌل إٍف كاف عفاؼ : "كالٌتشبيب الفتَّاف، يقكؿ زكي مبارؾ
نَّو يككف أعظـ قٌكة حيف يصدر عف الرغبة في التصٌكف كمف حٌؽ الٌرجًؿ أٍف ييجاىدى ىكاهي . العاجزيف كا 

.(1)"لييضاؼى إلى األشراؼ، كتمؾ غاية يتطمَّعي إلييا أكابر الفتياف  
:كمف ىنا تظير قيمة الصدؽ العذب في ىذيف البيتيف  

ًر    ـً كىاٍلبىصى ًوػكيـ     ىًعٍندىكيـ شىيىكىاتي السَّدٍم ػبٍّز  ػي ًزيىارى [البسيط]أىوىػٍأٌذنػكفى ًلصى  
لًكٍف  اًسؽي النَّدظىرً  مكسي بًو   عىؼُّي الٌ ميًر كى (2)  يي ًمري السُّيكءى إٍف طىاؿى الجي  

ميقي، فالفسؽ الذم يصدر عف الٌنظر غير          ىذه عذكبة الصدؽ، كىي نياية في السُّمٌك الخي
إفَّ العٌباس قد فصؿى في قضٌية أخالقٌية كانت في . دىًنس ،كىك ليس بإثـ عند ضماف عٌفة الضمير

جميع العيكد مما يشغؿ رجاؿ األخالؽ، إفَّ عفاؼ العٌباس عفاؼه أٍكحت بًو نيَّة صحيحة، كالنيَّات 
حاح ىي األصؿ في التماسؾ األخالقي، كبدكنيا ال يقكـ لألخالًؽ بينياف كقد طرب المؤرخكف . الصّْ

لعفاؼ العبَّاس، كعدكّْه ظاىرة أدبيىة تستحٌؽ التسجيؿ، كىذا يشيد أفَّ األخالؽى الشريفة كانت مما 
:يستيكم أكلئؾ الرّْجاؿ، يقكؿ  

[الكا ر]          (3)رأٍيتي اليىأسى ييٍمًبسيني  خيشكعنا    كىأٍرجكىا  ىييٍعًكزيني الرَّدجاءي   
:    كيقكؿ  

وَّد  اٍبويميتي ًبرىٍغبىةو  ي زاًىدً  دَّدًة راًغبو   حى [الكامؿ]         (4)ما ًزٍلتي أٍزىدي  ي مىكى  
:    كمف شكاىد ذلؾ قكلو  

يىٍسوىً رٍ  ٍيرى أنَّدني    إذا ذيًكرىٍت يىٍرواحي  ىٍمبي كى ٌبي ليا غى كما ليى مف حي
[الطكيؿ]     (1)  

:     كقكلو  
رُّيعً  ـو     ما يىٍسوًحؿُّي ال ٍوؿى أىؿي الوَّدكى [الكامؿ]     (2)ىىبي لي دىمي   وىٍ ويميني ًبال دى  

:      كخامسي األسًس  في شريعة العشؽ كالغراـ عند العباس ىك  

                                                 
 .90، صالعٌشاؽ الٌثالثة مبارؾ، زكي،  –(1)

 .216، صديكانو  –(2)

 .43 نفسو، ص –(3)

 .169 نفسو، ص –(4)

 .218، صديكانو  –(1)

 .241 نفسو، ص –(2)
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:الٌمكـ كالوَّدشكِّي كالعواب  
إنَّو ألمره طبيعي أٍف يتشٌكى الميحبُّكف، كأٍف يتكٌجعى العاشقكف، كالعٌباس بف األحنؼ سمطاف 

المحبيف في عصره دكف منازع، فيك زعيـ الٌشعراء العاشقيف، كىك صادؽ الكٌد، ممتيب الحٌب، رقيؽي 
المفظ، ميتاج المزاج، مرىؼ اإلحساس، كالذم يتابع شعره في شككاه كيعيش معو في لكعتو ، 

كمداراتو، كمراكغتو، ليحجب شخصٌية مف يحٌب، حفاظنا عمييا مف أٍف يشتير أمره كأمرىا، فيككف قد 
كفي ىذا . نار الٌشككل كالٌمكعة، كنار الضٌف بالبكًح كالتزاـ الكتماف: فكضع نفسىو كقمبىو بيف نارم

:المعنى يقكؿ  
ٍعتي الحيبَّد  مىٍكً عىوي    كىاٍحوىٍمتي حيمةى  صاًحًب الدُّينيا              [الكامؿ]إنِّي كى ى  

كىٍموييـ إلػ   أخرل           ذا سيًئٍمتي عف الوي شىغىفىٍت     ىٍمبػي كى  كا 
ـٍ  كىأىٍكويمييـ    حوَّد  شيًيٍرتي ًبغىٍيًر مىٍف أىكل (3)ما ًزٍلتي أىٍكًذبيػيي  

ا النيجى  ا عمى إبداء لكعتو كضناه، ميمتزمن       كيمضي العٌباسي العاشؽ المكلو سادرنا في شككاه، ميمحِّ
الذم سار عميو، محافظنا عمى العيد الذم قطعو عمى نفسو كقتنا طكيالن أاٌل يبكحى باسـ صاحبتو، أك 
:يذكرى قرينة تنـٌ عف شخصيتيا، يقكؿ  

[البسيط] أٍبكي إل  الٌشرًؽ إٍف كانت مناًزليييـ    مٌما يىمي الغربى خٍكؼ ال يًؿ كال ىاؿً   
ٍكؼى الكشاًة كما بالخدِّ مف خػاؿً  ػدِّ خػاؿه حيػفى أىٍنعىوييا   خى  أى ػكؿي بالخى
بىٍمبػالي زنػي كى (4)يا أٍغفىؿى النَّداًس عىمَّدػا بي  كىأٍعمىمىيـ   مٌما ييداكل ًبًو حي  
وى طىعينا   ًبواًركيؾى عمػ  حاؿو مفى الحػاؿً  ٍف كيٍنػتى  وىٍجفػكنا كى (5)لىٍسنا كىا   

     كيعزؼي العبَّاسي عمى قيثارًة العذريَّة في شككاه، كيعمؽ كيرٌؽ، كيشؼ كيمتاع، كلكنَّو عمؽ 
اإليجاع، كرٌقةى الٌصبابة، كشفافية العفاؼ، كاٍلتياع العاشقيف، كيمعبي بعكاطؼ النَّاس، كيحٌرؾي أشجاننا 
عند الخمٌييف حتَّى يكاد يستعذب األلـ، كيفمسؼ الشككل، محتفظنا بصمتو، ممتزمنا بكتمانو، مستمذِّا 

:ًبحرمانو ، كىك يقكؿ  
ميػمىػيَّد ما ًلٍمعػاًش ػيفى  يميػكبي    ك  ًلمعيػكف الٌناظراًت ذينػكبي    [الطكيؿ]              خى  

بيبي  ـى اليكل    إذا كاف   يىٍم ػ  الميحبُّي حى يا مىٍعشىرى العيٌشاًؽ ما أٍكجى  كى
نػايا  العاًش يفى  يركبي   أىمكتي لحيني كىاليكل لي ميطػاكًعه    كىذاؾى مى
(1)عىدىٍمتي  يؤادم كىٍيؼى عىذَّدبىوي اليػكل     أما ًلفؤادم مػٍف ىكاه نصيبي   
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      ثـٌ ال يمبثي الٌشاعر العاشؽ أف يفيض بو الكجد، كيؤرقو البعد، كيقٌض مضجعو الحرماف، فيك 
:قد استمتعكا بالكصؿ كنعمكا بالٌمقاء، يقكؿ- سكاه–كحده المحركـ، ككؿ العاشقيف   

وَّدعا   وىمى ـى  اليكل كى ٍيرىىا     د اٍسوىٍعذىبا طىٍع [الطكيؿ]أىرل كيؿَّد مىٍعشك ىٍيًف غيرم كىغى  
، لـ نىًبٍت لىٍيمىةن معا وىٍفريًؽ شىٍمؿو يَّداىا، عمػ  غيػر  ًرٍ بىةو     كى نِّي كىا   كا 
مىٍيػًو ذىٍيمىيػا ميوى ىطِّعػا رَّدٍت عى جى ٍصًمنا    كى شاًة ًبكى فىٍت ريحي  الكي  كى ىد عىصى
ـٍ وىكيٍف     ًبشىيءو مفى الدُّينيا ًسكاىا ًلوىٍ نعا ٍنيػا كلى (2)إنِّي ألىني  النَّدفسى عى  

كماالن لمٌصكرة الٌسابقة التي استيأسى الٌشاعري مف خالليا مف الٌسمٌك كالتأٌسي يعكد ليفضي بما       كا 
في خاطره حياؿ الميحبّْيف مف طرؼ كاحد، كالمفركض أفَّ مثؿ ىؤالء العيٌشاؽ الغافميف يككنكف عرضة 
لمتنٌدر كمثارنا لمٌسخرية، كقد كاف العٌباسي يشارؾي النَّاس ىذا الرأم حتَّى اٍبتيًميى ًبحبّْ مف ال ييحبُّو فيسارع 

إلى نسخ رأيو في ىذه األبيات التي تتمٌيز باألسمكب الحضرم كالنيج الذم لـ يؤلؼ في شعر 
:العاشقيف فيقكؿ  

ري ًممَّدف       ييًحبُّي مىػف    ييًحبُّيوي                     [الميجوث]                 ما زٍلػتي أىٍسخى  
ػٍف         ييًحبيػنػي كىأيًحبُّيػوي  وَّد  اٍبويميتي  ًبمى                   حى
ٍنيىوي الدَّدىرى  يٍربىوي  مي                   يىيكل بيعادم كىىىٍجرم       كى
                  ىمىٍيتى  ىٍمبػي  لىوي كػا       فى مثؿى ما ليى  ىٍمبيوي 
(3)  
ذا كاف العٌباسي قد استيأسى مف الشككل يفصح بيا ميبطَّنة كيمقي بيا غير مباشرة فمـ تيصٍب        كا 
ىدفنا ، كلـ تيحرّْؾ قمبنا، كلـ تكقظ كجداننا، فقد باتى مف المحتـٌ عميو أف يجعؿى شككاه عالية الٌصدل 

مكٌجية إلى المخاطب مباشرة، بعد أف كاف ضمير الغائب يسكد سياؽ شككاه، كلكنَّو مع ذلؾ لـ يخرج 
ري عمى التزاـ صيغة  قَّة في القكؿ، بؿ ييصّْ عف نطاؽ العذرٌية في الحٌب، كلـ يىٍبعد عف مذىًب الرّْ

االحتراـ كسمة اإلجالؿ، كىك يتحٌدث عف فاتنتو كميعذّْبىتو التي يصفيا بمميكو، إفَّ محبكبةى العبَّاس 
:تنكم الٌرحيؿ كال يىتيىٌسر لمشَّاعًر تكديعييا، فتفيضي قريحتو بيذه األبيات  

دِّعي    لىٍيسى لي       سىبيػؿه إلػ   وىٍكديًعػكيـ  ىأيكى زننا أنِّػي أىًغيبي كى [الطكيؿ]         كف  حي  
يىٍجزىعي  ـٍ يىًرؽُّي  كى  أ  لىٍيتى ًشٍعرم عف مىميكي أىصاًبره   إذا ًغٍبتي عٍنػوي أ

ـي  ٍدتي عيني نىٍظرىةن كىي وىٍدمى كَّد زى ٍيثي  لـ وىٍبؽى حيمةه    كى وىمىفَّدتي خمفػي حى
(1)  
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      كيرحؿي العٌباسي العاشؽ الميحٌب في إٍثر معشكقتو، فال يناؿي قربنا كال ييصيبي كصاالن، كىنا يشعر 
غٌصة اليجر، كمرارة االغتراب، فتصدر قريحتو عف ىذه الشككل التي : بمرارتىٍيف، كيتجرَّعي غيٌصتىٍيف

:تكٌجو بيا مباشرة إلى ىاجرتو بيذا القكؿ الٌساحر الحزيف  
ـي         مىػيَّد كىغيٍربىةن    اليىٍجري  ي وىمىًؼ الغريًب سىري [الكامؿ]  وىٍجمىعي ىىٍجرنا عى  

بًِّو   كىٍومنا إذا اٍشوىمىمىت  عميو  مكعي -  ىدىٍيويؾً –مىف ذا  ـي ًلحي يىٍسوطي
(2)  

      كتشتدُّ لكعةي العبَّاس كمَّما بعدت فرصةي لقائو مف يحب، كنأل بًو كصؿي الكصاًؿ فيصؼ حالو، 
:بؿ حاليو، مف خالؿ ىذه األبيات الجيَّاشة بالعاطفة، المترعة بالشككل الغنيَّة باإليقاع  

ىىجرى المجالسى ميذ ىجرت لعمًمًو    أٍف   يىطيبى لو بغيرًؾ مىٍجمسي 
[الكامؿ]     (3)  

بيبي المٍؤًنسي  ػرَّدمٍت  أيَّداميو     منِّي كى ارى ىني الحى  إفَّد السُّيػركرى وىصى
 حا ًف ما أٍنفىػؾُّي مٍف إحداىمػا     ميٍسوىٍعًبػرنا أك باًكيػنا أوىنىفَّدػسي 
ميػًو األىٍنفيسي  ًزنىٍت عى ًلًمٍثًمًو حى (4) ىًمًمٍثًمًو بىكىػٍت العيػكفي دماءىىا     كى  

     كالٌطريؼ في ىذه األبيات أفَّ العٌباس قد قمب اآلية رأسنا عمى عقب، لقد كاف يتحٌدث عف 
صاحبتو بضمير الغائب رغـ ككنو يشككىا، ثـٌ غٌير مف أسمكبو في مرحمة تالية، فجعؿ يذكرىا 

أمَّا في ىذه األبيات فمقد عمد إلى الحديث عف . بضمير المخاطب كيتحٌدثي عف حالو بضميًر المتكمّْـ
نفسو بضمير الغائب في الكقت الذم ذكرىا بضمير الميخاطًب الحاضر، إفَّ العٌباسى لـ يصنع ذلؾ 
عبثنا أك دكف قصد، فإنَّو حيف تحٌدث عف نفسو بضمير الغائب إنَّما أراد أف ييعبّْر عف أنَّو لـ يعد 
.(5)كامؿ الحياة، إنَّو قتيؿي اليكل كشييد العشؽ، كمف ثَـّ خرط نفسو في قافمة الغائبيف  

    كينتقؿ العٌباسي إلى مرحمًة أشٌد مف مراحؿ الشككل، كييمقي القٌفاز في كجو معشكقتو، كيصٌب في 
:سمعيا بيتنا يجمعي بيف الٌشعر كالحمـ  

ؽي  ُّـي كى  وىٍعمىميػفى ما األرى ُّـي كىالػ     ػغى إنَّدًؾ   وىعًر يفى ما اليىػ
[المنسرح]     (6)  

نَّبىٍتيا سماًت       كيرل العبَّاسي أفَّ ذلؾ يكفي لمٌنيًؿ منيا، فتمؾ خالؿه إذا تكٌفرت في حسناءى جى
ٌف محبكبتو خمك مف ذلؾ كمّْو .العاشقات حيث يشترط في العاشقة تكٌفر العاطفة، كرٌقة اإلحساس، كا   
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كبعد ذلؾ يعكد العٌباسي إلى نفسو يشكك كيبكي كييغنّْي كيمنطؽ القكؿ، كيفمسؼ العشؽ كيرسؿ 
الٌتشبيو الذم سار في قمـ الٌزماف كسرل عمى صفحة التٌاريخ حيف جعؿ مف نفسو ذبالة تضيء 

:لمنَّاًس كىي تحترؽ  
ؽي    ُّـي كى  وىٍعمىميػفى ما األرى ُّـي كىالػ     ػغى [المنسرح]إنَّدًؾ   وىعًر يفى ما اليى  

ـى ًبي رىمىؽي  ـي عٍيني كى      وىر ا ديمكعي ما دىا  أنا اٌلذم   ونػا
ـي ًمٍنكيـ ًبمػا أ كؿي ك ىد     ناؿى ًبًو العاًش كفى مىف عىًش كا  أيٍحرى
(1)ًصٍرتي كأنِّػي ذيبالةه نيًصبىٍت     وي يءي ًلمنَّداًس كىي وىٍحوىًرؽي   

عشؽ، كحرماف، :       إفَّ ىذه األبيات قد جمعت مف المعاني ما لـ يجمعو قكؿ عاشؽو مف قبؿ
.كتقريع، كمنطؽ، ككاقعيَّة في نطاؽ المعنى، كبياف كبديع في نطاؽ األسمكب  
     أكثر الٌشعراء مف أحاديث العتاب، كلكٌف العٌباس تفٌرد في ىذا الفٌف بأفانيف، فيك تارة يراه مف 

:الٌنعـ، كأٍف يقكؿ  
كَّدعي ًباليٍجراًف  يػو كًبالعىٍوبً  كأىٍحسىفي أيَّداـً اليػكل  يىٍكميػؾ اٌلذم   ويرى
[الطكيؿ] (2)  

ا    ىأٍيفى حالكىاتي الرَّدساًئًؿ كالكيويًب؟ (3)إذا لىـ يكٍف  ي الحبِّ سخطه ك  ر ن  
     كفي ىذه االلتفاتة مكجات كجدانية تؤكد مف أف اليكل الكاحد كاف لو في حياة الشَّاعر ألكاف، 

:كتارة يكصي محبكبتىو بنبذ ما تسمع مف أخبار ًشرًكًو بيكاىا فيقكؿ  
ـه  يػًو اٍلًوبػاسه    كىعندىًؾ  [الكا ر]لوي ًشيابي         - لك أىرىٍدتً –كصاليًؾ ميظًم  

ـى بيػف أٍىًؿ األرًض شابكا بَّديًؾ ما لػك    وى ىسَّد مِّمتي مف حي  ك ىٍد حي
 أ ي ي ًمف ًعوػاًبًؾ   ي أيناسو    شىًيدىًت الحظَّد مف   مبي كغابكا
دَّدًة  كالميبابي  فكي المػكى  يىظيفُّي النَّداسي بػي كًبًيـ كأٍنوـي    لىػكيـ  صى
كابي  كينتي إذا كىوىبتي  إلىيػًؾ أٍشكك    ظىمىٍمًت كى يٍمًت لىيسى لػوي  جى  كى
  ىًعشتي أ كتي نفسي  ًباألماني    أ ػكؿي ًلكيػؿِّ جاًمحػةو إيػابي 
ًصرتي إذا انوي  منِّي كوابه    إلٍيػًؾ ًلوىٍعًطفػي نيًبػذى الكوػابي   كى
ػكابى وىًحيَّدوي ًمنًؾ السِّبػابي   كىىىيَّدٍأًت ال ىطيعىةى لػي  أمس     جى
نِّػي كالًعوػابي  دَّد لىيسى يىكػادي يٍب ػ     إذا كىثيػرى  الوَّدجى  كأفَّد الكي

ـي ًغ ػابي  وىٍم ىػكني  كىأنَّدػكي فىٍ تي ًلمىف يىمكذي ًبكيـ جناحي    كى         (4)خى
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      في ىذه األبيات تعريؼه لمحبكبتو الغالية، فيي ذاتٌية ليا مكاف، كألىميا مكاف، كىي تغار عميو، 
.كتيجره حيف تسمع أنَّو أشرؾى بحبّْيا بعض اإلشراؾ  

     كمف شعره نعرؼي أفَّ محبكبتو كانت عمى جانبو مف التٌثقيؼ فيي تقرأ رسائمو كتيجيبي أك ال 
كلـ تكف القراءةي في ذلؾ العصر تتيٌسري لممرأة إاٌل إذا كاف أىميا مف المياسير، كقد أفصحى عف . تجيب

:لكعتو مف ضٌنيا بالمراسمة حيف قاؿ  
ييٍ ًنعيني  يىٍمنىػعينيػًو إنَّدػوي لىبىخيػؿي - ًممَّدف أحبُّي –كى [الطكيؿ]         (1)كوابيوي    كى  

      كالعٌباس الذم يفرح بالعتاب، ألٌنو الكسيمة إلى تذٌكؽ حالكات الكتب كالرسائؿ، ىك نفسو 
يذاء، فيقكؿ :العٌباس الذم يخاؼي أٍف ينقمبى العتابي إلى عتبو كا   

ٌ     ىاٍجعىمي لػي مف السُّيميكِّ نىصيبا [الخفيؼ]  (2) ػاًسمينػي  ىػذا البىػالءى  كىا   
ييؤذم ًبًو الميحبُّي الحبيبا     (3)إفَّد بعضى الًعواًب يدعك  إل  العىوىػ   ػًب كى

ذا ما ال مكبي لـ ويٍ ًمر العىطػ (5)  ػؼ  ىمىٍف يىعًطؼى العوابي ال مكبا(4)كا   
:      كقد بمغى الغاية في التٌفريؽ بيف صٌد العتاب، كصٌد الممكؿ حيف يقكؿ  

ٍرتي غير ميراً ًب      (6)لىك كينًت عاًوبىةن لىسىكَّدفى لىٍكعىوي زي [الكامؿ]    أىمىمي ر اًؾ كى  
مىٍمًت  مـ وكف لي حيمةه  لكف مى
دِّ العاًوبً (7) دُّي المىميكًؿ ًخالؼي صى (8)     صى  

:      كقد ييأس مف نفع العتاب، فيقكؿ  
[الطكيؿ]    (9)سيككوي  بىالءه   أيطيؽي احومػالوي   كى ىٍمبي أىليكؼه لميكل غيري نازعً   

ـً  ـي ما وىٍركي  ًعوابىًؾ عف ً م    كلكف ًلًعٍممي أنَّدػوي غيػري  نا    ىأي ًس
ـً  (10)كأنِّي إذا لػـ ألـز الٌصبرى  طائعنا    ال بيدَّد ًمنوي ميٍكػرىىنا غير طاًئ  
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ـً  لىك كاف ما يير يًؾ عندم ممثالن   لىكينتي ًلما  يير يًؾ أٌكؿى واًبػ  كى
ـً  دِّ  يكػكف ًبشاً  (11) إذا أنًت لػـ يىٍعًطٍفًؾ إٌ  شفػاعةه    ال خيرى  ي كي  

 
:      كقد يحاكؿ تأريث نيراف الغيرة في صدر محبكبتو لتسمع صكت العتاب، فيقكؿ  

ًلغيرم   مبييا  اًس         ٍبرىوىيػا    مف رٌ ةو كى [البسيط]يا ريبَّد جاريىػةو أٍسبىٍرتي عى  
ٍرفى خطَّد يدم   إٌ  وىشىيَّدٍيفى أٍف يأكيمفى  يرطاسي (1)كنـ مف ككاعبى ما أٍبصى  

 
:      كقد يصرخي العٌباسي مف تجنّْي محبكبتو فيقكؿ  

زىننا أنِّي كى ىػكزنا بىبىٍمػدةو    مي يماًف  ي غيًر اٍجوماعو مف الشَّدمًؿ   [الطكيؿ]كىفػ  حى  
ؿى  ير اننا كأٍكحػ  إلػ  النَّدٍحؿً  ٍبدىهي    كىأٍنزى  أما كاٌلذم ناج  مفى الٌطكر عى
ٍبػالن مف الخٍبػؿً  خى مػيَّد أي اسييا كى ػكَّداءي  منػًؾ بىًميَّدةن    عى لىػدىٍت حى (2)لى د كى  

 
ـي بًو مذىبى العبَّاس بف األحنؼ في الشككل كالٌتكٌجع كالعتاب إثباتي ىذه        كلعؿَّ خيرى ما أخت

األبيات المغرقة في االستمساؾ بخناؽ الحٌب، كاإلصرار عميو، كالفناء فيو، كاالستغراؽ في استعذابو، 
:يقكؿ  

ًمػؽى األحبَّدةى  مبيوي      حوَّدػ  إذا ظفركا بًو  ىوىمػكهي  ٍيػحى مىف عى             يا كى
[الكامؿ]    (3)  

كا كماؿ ًبػًو اليػكل  أذلَّدوي       أفَّد العزيزى عم   الٌذليػًؿ يىويوي  (4)           عىزُّي  
سىدو أٌ رَّد  ًبًو اليكل       لػك  وى ىمُّيػبي طىرً ػًو د ىنػكهي              اٍنظير إل  جى
ميفيوي كأبيػكهي  حى            مىف كاف خمكنا مف وىباًريًح اليكل        أنا اليػكل كى
(5)  

                                                 
 .228 ، صديكانو  –(1)

 .285 نفسو، ص –(2)

 ".عمؽ"بدؿ " ختؿ: " في ركاية أخرل –(3)

 ".فأذٌلو"بدؿ " فإذا بو: " في ركاية أخرل –(4)

  . 369 صديكانو،( _  5)
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: المرأة عند العٌباس بف األحنؼ :* المبحث األكؿ   

 
:اٌفصً اٌـثّبٌث   

.صٛؼح اٌّؽأح ػٕع اٌؼجّبـ ثٓ األزٕف  
ي                          ّٚ                                 :اٌّجسث األ

                             

.                اٌّؽأح ػٕــــع اٌؼــجّـبـ ثٓ األزٕـف  

                                :اٌّجسث اٌـثّبٟٔ                       

                               

.            صــٛؼح اٌّؽأح اٌسّك١ّــخ ػٕع اٌؼجّبـ   

                            :اٌّجسث اٌـثّبٌث                           

                                    

.           اٌّظب٘ؽ اٌسضبؼ٠ّـخ فٟ غؿي اٌؼجّبـ   

                          :اٌّجسث اٌّؽاثغ                              

                                    

.             صـٛؼح اٌّـؽأح اٌّؼٕــ٠ٛـّخ ػٕع اٌؼجّبـ  
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ـٌ          عاش العٌباس بف األحنؼ في العصر العٌباسي ، كىك عصر الغزؿ الماٌدم الحٌسي ، كمف ث
مزيجان مف الغزؿ الماٌدم كالعذرم ، _ في أحسف األحكاؿ _ فإٌننا نتكٌقع مف العٌباس غزالن مادٌيان أك 

كلكٌف العٌباس بشفافٌيتو كريادتو لمعٌشاؽ مف شعراء عصره ، كضع المرأة في مكاف رفيع غير متيافت 
، كال ممتيف حيف كصفيا ، ككضعيا في مكانة عالية حيف أحٌبيا ، كلـ يجعؿ منيا ىدفان لمٌترفيو أك 
" مقصدان لمٌشيكة ، كنكاد نىجمعي مالمحى مذىب العٌباس في كصؼ المرأة مف خالؿ شعره في كؿٍّ مف 

إٌف فكزان عنده ىي .          كىما أشير مف شبَّبى بيما ككقع في حبائؿ عشقيما" ظمـك " ك " فكز 
شراقان ، كىي أسمى أف تككف مف اإلنس ،  كأرفع أف تككف مف الجفٌ  :   يقكؿ. الٌشمس رفعة كسمٌكا كا 

       
                                                        

[البسيط]            إٌني طىٍربػتي إل  شمسو إذا طىمىعت      كانت مشار ييا جكؼى الم اصيًر      
يا طػيُّي الٌطكامػيػًر  ٍمًؽ جاريةو        كأٌنما كىٍشحي (1)             شمػسه ممٌثمةه  ي خى  

              لٍيسىػت مف اإلنًس إ ى  ي مناسبةو     ك  مفى الًجػفَّد إ ى  ي الٌوصػاكيرً 
              الجػسـ مف لؤلؤو كالٌشعري مف ظيمىـو    كالنَّدٍشري مف ًمٍسكػةو كالكجوي مف نكرً 

ٍذكان ًبحػذكو كأىصفػاىا بوحكيػر"  كزان "الجمػاؿى حبا               إفٌ  ًبًخٍمعىًوػًو      حى  
ٍ ًر ال كاريًر  (2)            كأٌنيا حيف ومشي  ي كصاًئًفػيا      وخطك عم  البىٍيًض أك خي  

 
ذا كاف القمر ىك مف تيشٌبو الحسناكات بو ، فإف العٌباس يشٌبو  بو كلكف بطريقة ذكٌية غير " فكزان "     كا 

:مباشرة ، فيي عنده حكرٌية مف سكاف الفردكس يقكؿ   
 

[البسيط]كصكرويا      إٍف كنتى لـ وىرىا  اٍنظير إل  ال مًر   "  كزو "          يا مىف ييسائؿي عف   
           كأٌنما كاف  ي الفردىٍكًس مىٍسكىنييا        صارىت إل  النىاس لليات كالًعبىرً 
(3)          لـ يىٍخميًؽ اهللي  ي الدُّينيا ليا شىبىيان         إنٌي ألٍحسىبييا ليست مف البىشىًر   

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

يا"بدؿ " بطنيا: "في ركاية أخرل _  (1) .ما بيف السُّرة ككسط الظير: كقيؿ. ما بيف الخاصرة ككسط الظير : كالكشح " : كشحي  
.             الصحيفة : مفردىا الٌطامكر كتعني :        الٌطكامير   

  .179 _ 178ص ديكانو ،  _ (2)
  .209نفسو ، _  (3)

ا شبيية الٌشمس كالقمر معان يقكؿ  :   كىي عنده أيضن  
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[الطكيؿ]( 1)وأٌمٍموييا يـك الخميس ك د بىدىت        ومشي كما يمشي الٌوريؼي مف النَّدفىرٍ              
             ىسىبَّدٍحتي وعظيمان ليا كجاللةن           ك د سىفىرىت عف ميشبو الشَّدمًس كال مرٍ 
يىٍسوً ػرٌٍ  (2)          كما ليى مف حٌبي ليا غيرى أٌنني        إذا ذيًكرىٍت يرواح  مبػي كى  

 
فكز ىي الفتاة التي أليمتو الٌشعر كٌمو ، كالتي استغرؽ فييا ثمثي ديكانو إٍف لـ يكف أكثر مف ذلؾ،     

كرٌبما كٌنى عنيا بيذا المقب _  فال نكاد نقرأ قصيدة أك مقطكعة إال كيطالعنا اسـ فكز ، أك صفتيا 
حتى ال يكشؼ عف االسـ الحقيقي لصاحبتو ، كرٌبما كاف صنيعو ىذا عف قصد منو _ "ظمكـ"، " فكز"

يغاالن في المغالطة كعادتو في شدة تكٌتمو في حبّْيا ، فإذا قرأنا شعره كلـ ندرؾ  زيادةن في التعمية ، كا 
:  صنيعىوي في الٌتكتـٌ كالمغالطة شيبّْو لنا أف فكزان غير ظمكـ ، يقكؿ   
               

[الخفيؼ]              اشفعي يا ظمكـي لي عند  كزو      طالمػا  د نىفىٍعًوني يا ظمػكـي            
ـي  ـى اهللي  ٍمبىيا مثؿ ما أىسٍػ       ػ ىـ  مبي ،   فَّد  مبي س ي (3)              أىٍس ى  

 
:       كفي مقطكعة أخرل يعكس األمر فيقكؿ   

ـٍ بفكزو شىٍمؿى مف كاف ذا ىكل     كلـ وجمعكا بيني كبيف ظمـك       ٍعو مى ً[الطكيؿ]            جى  
ف أميٍت        ٌف  ويؿى الٌشٍكًؽ غيري ممكـً  ( 4)              ف أىٍحيى   أىٍحمىٍد حياوي كا   

 
ذا عمد العٌباس إلى كصؼ ظمكـ فإنو يىرٌؽ كييٍبًدع كييًمتع ، كما ىك شأنو مع فكز كيأتي        كا 
بالٌصكر البارعة البعيدة عف المعاني المادٌية المبتذلة ، فيي إف برزت في ليمة ظمماء تككف قمرنا 

:يقكؿ . مضيئنا   
                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.الٌنزيؼ أم الٌسكراف : كفي ركاية أخرل . مف التَّرؼ أم النَّعيـ كالرَّفاه : الٌتريؼ . تتمٌشى: تمٌشى _  (1)  
  .218، ص ديكانو _ ( 2)
  .312نفسو ، ص _   (3)
  .329نفسو ، ص _  (4)

 
 

[مجزكء الكا ر]                ظػمكـه  د رأيػناىػا              مـ نىػر مثمىيػا بىشىرا      
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سٍػننا             إذا ما زٍدوػوي نىظىػرا                       يزيديؾ كجيييا حي
يػ            ػؾى بالٌظمماء كاٍعوكىرا ٍُ                  إذا ما الٌميؿي ساؿى عؿى

دىجَّد  مػـ يكيٍف  مػره   (  2)          ىأىٍبًرٍزىا وكػف  مػرا (1)                كى  
 

     كال يفكت العٌباس أف يصؼ حسف صاحبتو كجماليا كىي تشترؾ في جنازة ، كيبدك أٌف كصؼ 
الٌنساء في الجنازات كالمآتـ كاف مما يستيكم خياؿ الشعراء ، فالعٌباس في ىذه األبيات يرٌكز عمى 

: حسف صاحبتو الذم ىك سجٌية كطبع فييا إذا ما قكرف حسنيا بيحٍسف النساء في مجمع حزيف ، يقكؿ
                                                                                          

ـي   ىيفَّد المىٍجمى ُى ٍسطى الٌنساًء كلىؼَّد   [الكامؿ]           يا زيفى مىف رىأىًت العيكفي إذا بىدىت             كى
  
ـي  ػ ُي وىصفَّد ؽه كى ُي ؿى ٍسفي منػًؾ سجٌيةه مطبكعػةه             كمف الٌنساًء وىخى             الحي
ـي  ٌوعىٍت             عػيػني بيا كلى ىٌمما وىوىموٌػ             يػكـى الجنازًة لك شىيىٍدتي وىمى
ـي  ٍت كلـ أىشعيٍر ًبذاؾى  ىمىػٍيوىني             كنتي الجنازةى كىي  يمىف يوبى (3)           خرجى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.كراحى كما بو قمره  ، فباًدٍرىا ترى قمرا : في ركاية أخرل _  (1)  
  .196 _ 195، ص ديكانو ( _ 2)

  .246نفسو ، ص _  (3)
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 العٌباس ك كز 
  ؟      مف ىي  كز اٌلوي ا ويوف بيا العٌباس

. يفرض نفسو عمى القارئ لديكاف العٌباس بف األحنؼ ، كال بٌد مف إجابة عميو سؤاؿ       
: - إٌف فكزنا كانت جارية لمحٌمد بف منصكر الذم كاف يمٌقب بػ: "     فقد ركل أبك الفرج األصفياني 

ـٌ اشتراىا أحد شباب البرامكة كحٌج بيا-فتى العسكر ". ، ث  
إٌنيا كانت لرجؿ جميؿ مف أسباب الٌسمطاف ، ككاف العٌباس يتشٌبو في أشعاره : "    كفي ركاية أخرل 

.  (1)"كًذٍكر فكز بما قالو أبك العتاىية في عتبو   
  

: "      كفي رأم آخر لمٌشاعرة العراقٌية الٌدكتكرة عاتكة الخزرجي أكرده الٌدكتكر يكسؼ بٌكار ، تقكؿ 
فكز مف المدينة ، استكطنت العراؽ ، أصميا عريؽ كنسبيا كريـ ، تنتمي ىي كشاعرىا إلى نزار ، 
ىاشمٌية مف أسرة مترفة منٌعمة ، سٌيدة مف سٌيدات القصر ؛ كلكٌنيا لـ تقؼ عند ىذا الحٌد ؛ بؿ رأت 

،أخت الخميفة ىاركف الٌرشيد عمٌية بنة الميدمأف تكشؼ عف شخصٌية ىذه المحبكبة التي ىي عندىا 
. ( 2)، كقد اعتمدت في استنتاجاتيا ىذه عمى أخبار عمٌية كأكصافيا كما جاء في األغاني  

 
لعٌؿ العٌباس لـ يحيى في مغامراتو اٌلتي أنشدىا في : "    كفي رأم لممستشرؽ الفرنسي بالشير قاؿ 

شعره ، كفي المحٌقؽ أٌنو لـ يكف لتمؾ المغامرات ما رسمو ليا مف صكر ، كلكٌنو تخٌيميا في ألكاف 
أٌما عف المرأة اٌلتي : " كلٌما قاؿ " رقيقة مٌثمتيا أشكاقو العمكٌية ، فمٌما استحالت شعرنا أصبحت حقيقة 

، كلذلؾ ال تستطيع القكؿ فيما  (يمكف أف تككف خيالٌيو)يتحٌدث عنيا فيي معركضة في قالب أسمكبي 
  . (3)" إذا كاف الٌشاعر ينشد أشعارنا عمى أٌنيا قكالب أك أٌنيا تعٌبر عف تجربة حقيقيػة

:     إذف نكاد نحصر اآلراء الٌسابقة في تحديد شخصٌية فكز في ثالثة   
.جارية ، أميرة ، خيالٌية مف نس  خياؿ العٌباس   
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .15/141 ، ، األغانياألصفياني _  (1)
  .267 ، ص اوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرمبٌكار ، يكسؼ حسيف ، _  (2)

  .  269 ، ص المرجـ السابؽ_  (3)

      
.       لنبحث  ي ىذه اآلراء   
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       ىؿ  كز جارية ؟  
      مف خالؿ قراءتنا لديكاف العٌباس نقؼ عند كثير مف القصائد اٌلتي نستطيع مف خالليا أف نتبٌيف 

نسب محبكبتو كمكانتيا ، فيي عربٌية األصؿ ، كنحف نعرؼ أٌف الجكارم كاإلماء لسف مف أصكؿ 
كنجد أٌف العٌباس بف األحنؼ يقكؿ  إف حٌب ... عربٌية ، فمنيٌف الفارسٌيات كالٌتركٌيات كالٌزنجٌيات 

: اإلماء ليس مف شغؿ مثمو كال مف شأنو   
ناًب الٌشر ٌي صبٌّي عىميػدي                اًىمػكف بػي أٌف  ىمبػي        بالجى [الخفيؼ]زىعـى الجى  

              ليس ًعشؽي اإلماًء مف شغًؿ مثمي       إٌنما يىعشىػؽي اإلمػاءى العبيػدي 
               ك ػاءه  ك   ًحفػاظه  كلكػٍف         كيذَّدبي الػكٌد ما ليػٌف عييػكدي 
ػدكدي  ٌرةى  ىكـو         شىرَّد ىٍويػا آبػاؤىا كالجي مػتى حي               ًصػٍؿ إذا ما كصى
ٌّـي        أنػًت ىىٌمي طىريفيو كالٌوًميػدي  (1)            ليس لػي يا ظمػكـي غيػرىًؾ ىى  

 

     كقد ذىب البعض إلى اعتبار فكز جارية ، لكركد ىذه الكممة في ديكاف العٌباس في أكثر مف 
  (2)المرأة الغنٌية الٌشاٌبة:مكضع ؛ كلكف ال بٌد مف اإلشارة إلى أف كممة جارية في معناىا القديـ ىك

     بيذا نستطيع أف نستبعد أف تككف جارية ، فمك كانت جارية حقنا ىؿ يمجأ العٌباس بف األحنؼ 
 إلى التكتـ كالتستر كعدـ التصريح باسميا ؟
       ىؿ ىي األميرة عمٌية بنت الميدم ؟
ر كفاتو ما        كرد في معجـ األدباء أف العٌباس بف األحنؼ مات كسٌنو أقؿ مف ستٌيف سنة كتيٍحصى

ىػ كتكفيت 160 ، أما عمٌية بنت الميدم فقد كرد في األغاني أٌنيا كلدت سنو(3)ىػ 193_189: بيف
 فعندما كاف العٌباس في العقد الرابع مف عمره كانت ال تتجاكز العاشرة ، (4). ىػ209 أك 210سنو 

:كفي شعره ما يؤكد أف حبؿ المكدة امتٌد بينيما كىما صغيراف ، يقكؿ   
ػرم ؟  [مجزكء الكامؿ]           أ اـ  ً يػامىوي  نىظىػرم        ىمىٍف ييٍعػًدم عم  بىصى  

(5)           وعرَّدض لي اليكل ًغرًّا          ىشىيَّدبىنػي عمػ  ًصغىػرم   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .143، صديكانو _  (1)
 . ، مادة جرم لساف العربابف منظكر ، _  (2)

  .1482-4/1481 ، معجـ األدباءالحمكم ، ياقكت ، _  (3)

  .85_9/83األصفياني ، األغاني ، _  (4)

  .224 ، صديكانو_  (5)

[المو ارب]  (1)كيػا  مىػف  وعٌمٍ وػو  ناشئىػا      ًشبتي ، كما آفى لي أف أىًشيبا:      كي كؿ   
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               لعىٍمػرم  لى ىػد  كىذىبى  الزٌاعمك     فى أٌف ال مكبى ويجازم ال يمكبا 
[الكامؿ]  (2)يا  كزي ىٍؿ لًؾ أف وىعكدم لمٌذم      كيٌنا عميػًو مينػذ نحفي ًصغاري ؟ :      كي كؿ   

. عند كثير مف الٌدارسيف د     إذف ؛ ىذا الٌرأم ضعيؼ كلـ يجد التٌأيي  
 فيذا ىك الٌرأم األضعؼ ، فديكاف الٌشاعر مميء باألدٌلة ىؿ ىي امرأة مف نس  خياؿ الٌشاعر؟     

.عمى  أٌنيا عاشت معو في الكاقع كتبادال الحٌب فترة مف الزمف كانتيى حٌبيما إلى الفراؽ  
 شٌدة وكوـٌ العٌباس  ي الكشؼ عف ىكٌية محبكبوو ، كوعٌدد األسماء  ي شعره حٌيرت الٌدارسيف   

أٌف العٌباس بف األحنؼ لـ يكف لو غير صاحبة كاحدة ذكرىا في شعره : فقد ذىب الٌظٌف ببعضيـ 
" سحر " ك " نرجس "ك " نسريف " كتارات أخرل " ضياء " كتارة " ذلفاء " بأسماء مختمفة ، فيي تارة 

إٌف ما عرضناه مف : "  مصطفى الٌشكعة يقكؿرإاٌل أفَّ الٌدكتك" . فكز " ك " ظمـك " ك " خنث " ك 
نماذج شعرٌية جمع البيت منيا أكثر مف كاحدة مف أكلئؾ المعشكقات يقطع بأف ىذه ليست لمعشكقة 

ٌنما ىي لعديد مف المعشكقات  غير أٌف دارسيف آخريف سٌممكا بتعٌدد المعشكقات ، (3)". كاحدة كا 
ٌركا عمى أٌف  كلٌعميـ : " ،كيضيؼ الٌدكتكر مصطفى الٌشكعة قائالن " ظمـك " ىي نفسيا " فكزأ " كأىصى

" ك " فكز" استأنسكا في رأييـ ىذا بالظركؼ المتشابية كالمالبسات  المتقاربة التي عاشتيا كؿ مف 
فكؿٍّ منيما عاشت في بغداد ، ككؿٍّ منيما كطئت قدماىا أرض الحجاز، ىذا فضالن عف " ظمـك 

" .     الٌشحنات العاطفٌية التي تضٌمنيا شعر العٌباس في كؿ مف المعشكقتيف الفاتنتيف  
ٌنما ىما : "      كيقكؿ  إٌف استقراء ديكاف الٌشاعر في تؤدة كأناة يقطع بأٌف ىذه غير تمؾ؛ كا 

شخصٌيتاف منفصمتاف ، كمحبكبتاف لعبت كٌؿ كاحدة منيما عمى حدة بقمب الٌشاعر العاشؽ ،منحتو 
(              4)" .ألكانان مف الكصؿ حيننا، كأذاقتو صنكفان مف الحرماف أحياننا ، كجٌرعتو نفثات حٌرل   

:                             ىك قكؿ العٌباس" ظمـك " غير " فكزان " إف ما يؤٌكد أف :      كيقكؿ   
ـي  ٍعو مى [الطكيؿ](  5)"ظمكـً " شىٍمؿى مف كاف ذا ىكل      كلـ وجمعكا بيني كبيف " بفكزو "         جى  

[الخفيؼ](     6)" ظمكـي " طالىما  د نىفَّدٍعًوني يا "           كزو " لي عند " ظمكـي " إشفعي يا : أك قكلو   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .50 ، صديكانو_ ( 1)
  .183نفسو ، ص_  (2)

  .358 ، ص الٌشعر كالٌشعراء  ي العصر العٌباسيالٌشكعة، مصطفى ، _  (3)
. ، نفس الصفحة المرجـ الٌسابؽ( _ 4)  

.329 ، ص  ديكانو( _5)  
  .312نفسو ، ص _  (6)

ىي نفسيا " فكزنا "       أما الٌدكتكر يكسؼ حسيف بٌكار فيكرد نفس ىذه األبيات مؤٌكدنا عمى أٌف 
عمى صاحبتو ، إٌنما خاطبيا كذكرىا بأسماء " فكز " لـ يكتؼ العٌباس بإطالؽ اسـ : " يقكؿ " ظمكـ"
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فذكر ظمـك ، كظميمة ، كذات الخاؿ ، كسدكـ، كذلفاء ، . أخرل ال تعدك أف تككف صفات في أكثرىا 
 كأنا أكافؽ الٌدكتكر يكسؼ حسيف بٌكار (1)".غير أف أكثرىا ذكرنا كاف فكز كظمكـ . كنرجس ، كنسريف 

.  الرأم أٌف فكزنا ىي ظمكـ   
                                                  

يغاالن في المغالطة : "      كيضيؼ  أٌنو رٌبما كاف صنيعو ىذا عف قصد زيادة منو في التٌعمية ، كا 
.كعادتو في شدة تكٌتمة في حٌبيا   
 

. (2)"إذا قرأنا شعره كلـ ندرؾ صنيعو في الٌتكتـٌ كالمغالطة شيبّْو لنا أف فكزنا غير ظمكـ:"     كيقكؿ  
اسـ حقيقي لمعشكقتو التي قاؿ فييا ما يقرب مف "  فكزنا "  كلكف ال ينبغي أف نصدؽ الٌشاعر أف 

ليس اسميا الحقيقي ، إٌنما ىك اسـ اختاره كاخترعو عمى سبيؿ التفاؤؿ ، كىك " فكز" ك . ثمثي شعره 
يصٌرح بذلؾ في مكاطف كثيرة مف شعره ، لعٌؿ أعمقيا أثرنا في الٌنٍفس كالقمب كالكجداف ىذا القكؿ 

:  المكسكـ بالعذرٌية ، المتمٌفع بالٌتكٌسؿ ، المشحكف بالٌشككل كالٌضراعة   
                    

ـً  وي         كحاذرى أف يفشك  بيح الٌوسُّيمػ [الطكيؿ]       كىوىمىتي اسىميا  كوماف مف صافى ًعٍر ى  
ـً            ىسىٌميوييا   كزان كلػك بحتي باسميػا          لىسيٌميتي باسـ ىائؿ الٌذكًر أشنػ
رُّيعً  ٍسرىوي إف نيٍحتي لـ وي ضى نىيمىوىي          كلـ ييٍغًف عىٌني طكؿي ىذا الوى ى          ىكا حى
ـً  نِّػ ٍصًميػا            يا لؾ مف معػطو كمف ميوىمى نًّػٍت بكى !       كىىٍبتي ليا نفسي  ى ى  

أشكػك بىمٌيوػي          ك د ذيٍ تي طعـ المكت لك  وشجُّيعي_ بنفسي أنتً _        إليؾ   
رُّيًع  .(3)       ىىبػي لي دمي   و ويمينػي بػال دـً            مػا يسوًحؿُّي ال وؿى أىؿي الوػكى  

 
 
 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .264 ، ص  اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثاني اليجرمبٌكار ، يكسؼ حسيف،_  (1)
. ، نفس الٌصفحة المرجـ الٌسابؽ( _ 2)  

  .241 ، ص ديكانو( _ 3)

كتعمُّؽ العٌباس بف األحنؼ بفكز كاف مف الٌصبابة العشؽ ، بحيث ممؾ عميو مجامع قمبو فيك        
نو في كٌؿ خطرة نفس كخفقة قمب  يترٌجح بيف اليأس كالٌرجاء ، كالسُّخط كالرضى ، كالقنكط كاألمؿ ، كا 
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ٌنو يعمد إلى القكؿ الٌرقيؽ  ، ينزع إلى الٌشعر يفضي إليو بذات نفسو ، كيشكك إليو عصٌي كصمو ، كا 
:                          يقكؿ . إذا امتٌدت أسباب الٌصدكد كانقطعت حباؿ الٌرجاء   

ٍيدىًؾ أمًس        ٍصمي                 كوناسىٍيًوًني كىعى ًمٍمًت يا  كزي كى [الخفيؼ]         إٍف وككني مى  
           ىعىمىٍيًؾ الٌسالـي خار لًؾ المػػػ                 ػػوي لىعىٍمرم ألىٍكفيىنَّدًؾ نىفسي

بٍػ                 ػًت غيرم كالدَّدىري ييبكي كييٍنسي رَّد ( 1)!         سكؼى يا كزي ونىدميفى إذاى جى  

 
إلػى قكؿ كاشح أك كشايػة حاسػد ، " فكز" كمثؿ جميػع العاشقيػف يعػزك العٌباس ىجر        

ا إلييا أاٌل تأخذه بريبة  فيبعث إلييا بيذه القصيدة الحاٌرة ، مدافعان عف حٌبو مترجمنا عف كجده ، متضٌرعن
: يقكؿ. قبؿ أف تتبٌيف أسباب الحقيقة   

ؿى عٌني  اسمعي ثـ عاوبي  ف كنػًت  د بيمِّغًت يا  كزي باطالن            وي يكِّ [الطكيؿ] (2)        كا   
مي بالٌصػـر حو  وبٌيني             أى ٍكؿى ميًحؽٍّز كافى أـ  كؿى كاذًب  (3)        ك  وٍعجى  

         أيريػٌد ألدعك غيىرىا  ىيىجػيرُّينػي             ًلساني إلييا باسًميا كالمغالًب  
ٍبسو ل وؿو مرا ًب            يظؿُّي لساني يشوكي الٌشكؽ كاليكل          ك مبي كذم حى
         كػأٌف ب مػبي كٌمما ىػاج شٍك يوي             حػراراًت أ باسو ومكحي لراىًب   
دَّدثكػـ عٌني بكؿِّ العجائػًب  ـي وىكىمُّيماو             لىحى          كلػك كاف  مػبي يسوطي
ـي             عمػ  رغبةو حٌو  ل د مٌؿ كاوبي          كوبػتي  أكىثٍػرتي الكوابى اليػكي
ـو نحيؿ الجسـ كالخيًط ذائًب؟  (4)        أما وىوَّد يفى اهلل  ي  وػؿ عاشؽو              صري  

 
حبِّا ييٍسًمكو في عقد العذرٌييف مف المحٌبيف، كالمكحٌديف في محراب " فكزنا "       لقد أحٌب العٌباس 

.الحٌب ، كسمطاف في قافمة العاشقيف   
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.233 ص ديكانو ،( _ 1)  
"يقكؿ عىدكٍّ فاسألي ثـ عاقبي : " في ركاية أخرم لمعجز _  (2)  

" .أقىٍكؿى ميًحٌؽ " بدؿ " أميبًمغى حؽّْ : " في ركاية أخرل _  (3)  
  .56 _ 55ص :  ديكانو ( _4)

 العٌباس كظمكـ 
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ا "      إٌف  ىي المرأة الثٌانية التي أكحت إلى العٌباس بف األحنؼ الٌشطر الثٌاني مف شعره، " ظمكمن
بأبيات عذبة المأخذ ، رقيقة اإليقاع ، كٌميا إعجاب كافتتاف ، يصفيا مف " لظمـك " كترجـ عف حٌبو 

ٍسف ، كالعٌفة ، كالٌنقاء ، كيضعيا في مقاـ مف الجالؿ ال يتسامى إليو مقاـ  خالليا بالٌطير ، كالحي
:                                                       غيرىا مف بنات جنسيا ، كذلؾ في قكلو   

ـي   " ظمكـو "         نىظىري العييكًف إل   ـي               إف السُّيركرى يي يـ حيثي وػي ػي [الكامؿ]نعي  
         كأرل الٌنساءى يىميٍمنىني  ي أمرًىا              أىٍبًغض إلٌي بمف أراهي يػمػكـي 
ـي  ٍوًؾ ممكؾي أىٍرضو  يػمةن               إٌ  اروىفىٍعًت ك ىٌصرى الوٌػ كيػ          ما  ٌكمى
         كجو ه يكؿُّي الطَّدرؼي عنو إذا بدا               ىك بالعفاًؼ كبالٌو   مكسػكـي 

ٍجيىًؾ يا ظمكـي جمالىوي               ىييات ـي !         يىٍحسيٍدفى كى مالؾ  ي الجماًؿ  سي  
(1)        كغىبىٍطتي نفسي إذ رأىٍيويًؾ مىرَّدةن                 مف   يراًؾ  ػ ٌنو محػركـي   
    كينتقؿ حب الٌعباس إلى مرحمة تمي اإلعجاب كاإلكبار ، إٌنيا مرحمة العشؽ بعد اإلعجاب ، 

كاإلفصاح بعد الكتماف ، إٌنو يترجـ عٌما يحٌس مف جكل ، كيعٌبر عما يكابد مف لكعة، بعد أف أخفقت 
يقكؿ الٌعباس في ىذه المرحمة مف . الكتابة إلييا في بمكغ مراده ، كعجزت الٌرسائؿ عف تيسير اٌلمقاء

:                                                                               حٌبو   
[الطكيؿ]ظػمكـي ىىبي لي سكءى ظىنًِّؾ كاعممػي          بأىٌف الذم بي منًؾ عنيٌف شاغػؿي         

ل  مو          وؤدم رسا وي إليًؾ األنػامػؿي ؟_ ليت شعرم _      مو   نمو ي؟ كا   
ـي النَّدكاحؿي                  كأىٍسكيتي كي يخف  الذم بي مف اليكل           وشكك إل  الٌناس العظا

يػدم ما أيًجفُّي مػف اليػكل            وٍنشيري ما أيٍخفي الدُّيمكعي اليكامؿي  (2)!     كٌأٍكويـي جي         
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .315 ، ص ديكانو( _ 1)
  .302نفسو ، ص _  (2)
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فريضة الحٌج بشرل لممناسؾ " ظمـك " إلى الحٌج ، كيرل العٌباس في أداء " ظمـك "      كتذىب 
:يقكؿ . كالٌشعائر   

 
ُى بيا     كبىشَّدر " من ن "بىشٍِّر             رما" ك " األركاف" ك" البيتى " بظمكـو أىٍف وًحؿَّد   [البسيط]"   الحى

يىنًزلٌف بيا طيػبه وطيبي بيا       ًوٍمػؾى البػ اعي كنكره يكشؼي الظُّيمػمىا  ُى (1)           ؿى  

 
     كيستبٌد بالٌعباس عشؽ ظمكـ ، كيبميو كيشقيو ، فيتصٌكر أٌف كىٍجده بيا قاتؿه لو ، كأٌف لكعتو بحٌبيا 
ا إلى اهلل أف ينصره عمييا  :مكدية بو ، فيقكؿ شاكينا ، باسطنا أكؼَّ الٌتكسُّؿ إلييا ، ضارعن  
 

بىميتي  بؿ المكت  ي أىٍثكابي    [الكامؿ ]            ٌأظىمكـي حافى إل  ال يبكًر ذىىػابي             كى
             عمىٍيًؾ يا سىكىني السَّدالـي   نػني              عٌما  ميؿو  اٍعمىًمٌف ًحسابي
رَّدٍعًوني غيصىصى المنٌيًة باليكل            أى ىما ًبعىٍيًشؾ ورحميفى شبابي؟             جى

(3)        كأىداؿى منًؾ ل د أىطىٍمًت ٌعذابي   (2)           سبحافى مف لك شاءى سٌكل بىٍينىنا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .331، ص ديكانو ( _ 1)
.غٌير فيؾ: أداؿى منؾ " . سٌكل" بدؿ " ساكل : " في ركاية أخرل _  (2)  

  .61 ، ص  ديكانو( _3)
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: صكرة المرأة الحٌسٌية:* المبحث الثٌاني   
  ركاسب  ديمة  ي غزؿ العٌباس  

يبدك أف العٌباس اٌطمع عمى أخبار المتٌيميف الجاىمٌييف كالعذرٌييف األمكٌييف كعرؼ قصصيـ كقرأ     
:شعرىـ ، بدليؿ ما يرد في شعره مف أسماء بعضيـ مف مثؿ قكلو   

[الكامؿ  ]        ما إف صبا مثمي جميؿه ،  اعممي     ح ان ، ك  الم وكؿ عركة إذ صبا   
ٍيف المحوَّدػـً كال  ػا   (1)          ، ك   بمي المرٌ شي إذ ىىًكمى        أسماء لمحى  
ـٌ ما يظير فيو مف مالمح نجدىا في غزليػـ ، لكٌنػو لـ يكػف تابعنا كؿ التٌبػع لشعراء الحجاز       ث

إلٌف الٌركاسب القديمة في شعره فييا أثر مف الجاىمٌييف . كبخاصةو جميؿ بثينة كاألحكص كالعرجي 
كاإلسالمٌييف عمى حد سكاء ، كمف غزؿ العذرٌييف كغير العذرٌييف مثؿ ما نجده مف أكصاؼ حسٌية 

لكف الذم ال بد مالحظتو أٌف الٌركاسب القديمة في شعر . عرفيا الغزؿ العربي بكثرة عند العذرٌييف 
العٌباس قميمة ، كحسبو أٌف شعره خال مف األطالؿ كالمقٌدمات خمكِّا تامِّا  أٌما عف العناصر األخػرل ،  

فيي باإلضافة إلى األشياء العاٌمة اٌلتي ال بٌد مف كجكدىا عند العذرٌييف كأىؿ العفاؼ أينما كانكا، 
فإنيا تتمثؿ عند  ( 2)الٌشككل كاأللـ كالبكاء كالٌصٌد  كاليجراف، كغيرىا: كفي أم عصر كجدكا مف مثؿ

:   العباس في النكاحي التالية   
األىكصاؼ الحسِّيِّة    

    األكصاؼ الًحسّْيَّة قميمة عند العٌباس بف األحنؼ ، كمنيا تشبيو المحبكبة بالقمر ، كالشمس ، 
:كالغزاؿ مف مثؿ قكلو   

ٍر بىٍعينؾى ىؿ ويٍبًصري ؟       [المو ارب]               أ  أيُّييا ال مير األىزىػري           وبصَّد
ٍسًنًو           لعمٌػؾ وىبميغي أك وىٍخبيػري  (3)               ويٍبصري شبييىؾ  ي حي  

 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ٌمٍت عنيا صدفتيا ، يقكؿ :     كىي باإلضافة إلى أنيا قمر ، فيي ديرَّة بحرٌية تىخى  
[المنسرح]     (1)يا  مران عيطِّؿى الٌظالـي بو                   يا ديرَّدةن لـ يىكنُّييا الصَّددؼي              

 
ا ، يقكؿ  :     كىي شمس بغداد أيضن  

دادي كالمَّدطىؼي  [المنسرح]                 يا شمسى بغدادى إنٌني دىنًػؼه              إٍذ ماتى منًؾ الكى  
(2)            كىًمٍفتي بالشَّدٍمًس مف رأل رجالن            بالشَّدٍمًس يا  كـي  ٍمبيوي كىًمؼي   

:      كيقكؿ   
[البسيط]      (3)        صادىٍت  ػؤادم ًمكساؿه منٌعمػةه          كالبدًر حيف بدا بي اءي معطاري   

مىوي          ٌدرٌّي كساعيدهي لمكجػو سوٌػاري  ٍكده وشير ًبرىخصو حىؼَّد ًمٍعصى (4)        خى  
         صادت ًبعىٍيفو كثغرو رىؼَّد لػيٍؤلػؤيهي          العٍيفي ميٍمًر ةه كالٌثغري سٌحاري 

  (5)        يا ليت لي  ىدىحان  ي راحوي أبػدان          د مىٌس  اىا  فيو منو آثػاري 
 
     يعرض العٌباس بف األحنؼ صفات المرأة عمى ما ٌصكرىا الشعراء ، كلكٌنو تصٌرؼ في عرضو، 
كلـ يتٌبع طرقيـ التٌقميدٌية في الٌتراكيب كالٌتعبيرات ، كتراه يصٌكرىا حكرٌية مف حكرٌيات الجٌنة ، عذبة 
.الٌرضاب   

[اليزج] (               6)          ككانت جارةن لمحػك                   ًر  ي الفردكس أح ابػا   
 
ا بدره يجني ثمار القمكب  :    كىي أيضن  
ٍحره بو يجني ثمارى ال مكٍب  ـه كالبدر  ي طىٍرً ًو                  ًسًُ         (7)         منعَّد

  [السريـ]
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .59نفسو ، ص _  (6)
  .59نفسو ، ص _  (7)

    كلـ يغب عف باؿ العٌباس أف الٌناس ال بدَّ مف أف يتساءلكا عف سٌر المرأة التي شغمتو كممكت 
: عميو زماـ نفسو ، فقاؿ   

[البسيط]يا مف ييسائؿي عف  كزو كصكرًويا      إف كٍنتى لـ وىرىىا  انظٍر إل  ال مًر                
سىبييا ليست مف البىشىػر (1)           لـ يىٍخًمًؽ اهللي  ي الٌدنيا ليا شبيان        إٌني ألىحى  

 

    لقد بالغ في كصفيا في البيت األخير، كلكف ىذا ىك أسمكب المحٌبيف ، فال يكاد األمر يخمك مف 
مبالغة عندىـ ، كقد رٌكز العٌباس عمى كصؼ جماليا كمفاتنيا عمى نحك ما نرل مف حديثو مف حسف 

:                                                        كجييا كجماليا بعاٌمة حيث يقكؿ   
ـٌ الحسفي  ي كجًييا             كٌؿ حٍسف ما خالىا محاؿٍ  [السريـ]( 2)                  وٌمت كو  

(3)                لمٌناس  ي الشيًر ىالؿه كلي             ي كجييا كؿَّد صباح و ىالؿ ٍ   

 
   كليس أىدىٌؿ عمى افتتانو بجماليا ، كشغفو بيا ، مف الٌصكرة الٌمطيفة التي رسميا في بيتٍيو التالييف 
حيف شٌبييا بالبدر ، كأضاؼ إلى أٌنيا تزيد عمى البدر ، في أٌنو ليس لو عيف مكٌحمة أك محاسف لفظ 

:                                                  قاؿ . تبعث الٌسقـ فيمف تكٌممو ،أك تتحٌدث إليو   
  [البسيط] الت ظمكـي كما جارىت كما ظىمىمىت      إٌف الذم  اسىني بالبدًر  د ظىمىما               

(4)                البػدري ليس لو عيػف مكٌحمىػةه          ك  محاسفي لفظو وبعث السًّ ما  

 
.     كيقكؿ العٌباس أٌنيا كانت تتيو عميو أحيانا بسبب جماليا ، كتتراجع عف إتيانو   

[البسيط]          واىىٍت عمينا بأف وٌمت محاًسنيا         خػكده وكٌمؿي  ي أعطاً ػيا الًفوػػىفي   
سىفي             ىٌمػت ب وياًننا حو  إذا نىظىػرت       إل  المرآًة نيػاىا كجييػيا الحى

في            (5) ما كاف ىذا جزائي مف محاًسًنيا       أىغرىٍت بيى الشَّدٍكؽي حو  شٌفني الشَّدجى  
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .364نفسو ، ص _  (5)
 

.     كيشير إلى أٌف الٌنساء كانت تحسدىا لجماؿ كجييا   
ـي                   رى الوػٌ كيػ ٍوًؾ ممكؾي أىرضو  يمةن             إٌ  اروفىٍعًت ك صَّد [الكامؿ]ما  ٌكمى  

           كجوه يىكؿُّي الٌطرؼي عنو إذا بدا            ىك بالعفاًؼ كبالٌو   مكسػكـي 
ـي    (1)          يىٍحسيٍدفى كجيىؾ يا ظمكـي جمالىو           ىيياتى ما لىًؾ  ي الجماؿ  سي

 
:    كقكلو   

  [مجزكء الكامؿ]         يا مف رأل مثمي  ون                     يسع  طمي ان كىك مكثػٍؽ    
ٍكدو طىٍفػمىةو                   كالٌشمس حسنان حيف ويٍشًرؽٍ  (2)          مف حبِّ خى  

 
:    كقكلو   

[مجزكء الكامؿ]              كأٌنيا شمسي وجمػَّد                    ػت  ي البالد لو يراىا        
ٍكده كأفَّد ًبريً ػيا                    ًمٍسكان يفكحي لدل كراىا  ( 3)             خى  

 
.    كىي مٌرة أخرل غزاؿ غرير ، فاتر الٌطرؼ ساحره   

[الطكيؿ](        5)       غزاؿه  اويًر الٌطرؼ ساحره (  4)             أيويح  ًل ٍمبي مف ش اكة جدِّه   

 
فالمحبكب صحيح، كلكٌنو .     كغير ىذه الٌتشبييات أكصاؼ أخرل رٌددىا الشعراء قبؿ العٌباس 

:مريض المقمتىٍيف إذا ما نظر ، كىي ثقيمة األرداؼ ، دقيقة القٌد ، جميمة الصكرة   
ػٌبًو        صحيػحه مريضي الم موػىٍيف إذا نٍظػر   [الطكيؿ]        كمف ىك محجػكبه كىًمٍفتي ًبحي  

كٍر  ٍسًف   ؿه عم  الصُّي ٍث ىمًة األىرداًؼ مي كمًة الحشا        لصكرىويا  ي الحي (6)        كمي  
 
 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .218نفسو ، ص _  (6)

: يقكؿ .     كىي دمية في معبد أك ىيكؿ   
 

ٍبًح غائرةه جنػكحي            [الكا ر]         أىلػىَّـد خياؿي  ػكزو كالثُّيريػا            يبٍيؿ الصُّي  
ٍسنىػيا دؿٌّي مميػحي  ٌيًػفي حي ٍمػًؽ           ييزى           بأحسف صكرةو كأنوىِـّ خى
ػا          ييمىٍجمى ي حيف ييٍبًصريىا الفصيحي  ٍسفي واجن           واةه  د كساىا الحي

ـي عندى رؤيىًويا المسيػحي (1)        كدميًة بيعةو  (2) بالٌرـك أٍ حت          ييعىظَّد  
 

ا ظبية رآىا في شرفو قصرىا  :يقكؿ .      كىي أيضن  
 

ٍروييا        ومؾ العشيَّدةى  ػكؽ سطحو ميشٍػرًؼ                 [الكامؿ]بأبي كأٌمي ظبيةن أبصى  
           نظىرٍت إليؾ بم مةو محزكنةو        نىظىرى الصَّدحيح إل  المريًض الميٍدنىؼً 

( 3)         كل د ر ىٍعتي ليا الرِّداءى مكدِّعان      بعدى البكاًء كبعدى طكًؿ المك ػػًؼ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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.        كالقٌديسات  
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  .260نفسو ، ص _  (3)

 

محات الًحسِّيَّدة ُن  البىدكات كالؿَّد
إٌف الغزؿ العفيؼ الجاىمي ، كالعذرم األمكم لـ يكف يخمك مف البدكات التي تتعٌمؽ بالجسد ، كلـ      

يكبح الحاجات الجسمٌية ، كلكٌنيا ليست ىدفو األٌكؿ كما عند شعراء الحٌس كالفحش كالمجكف،  كفي 
شعر العٌباس بف األحنؼ بعض ىذه البدكات التي كيجد مثميا عند المرقّْش ، كعركة ، كجميؿ، 

ال تعدك أف تككف أمنية المتمٌني أك شطحػة مف " كغيرىـ، كىي كما يقكؿ الٌدكتكر يكسؼ بكار
  (1)"شطحات الخياؿ كالتأٌمؿ التي قد تكجد عند المحٌبيف ، كاألدٌلة عمى ىذا في شعر العٌباس كثيرة

     ففي ىذه األبيات نالحظ أف كصؼ العٌباس لمحبكبتو جٌره إلى الحديث عف طعـ ثناياىا دكف 
.خبرة منو   

[السريـ]           كالمػو لك  نظرم كٌممػا                غابت إل  الٌشمس أك البػدر     
دًر  مَّدػؿي النَّدٍفسى بأشباًىيا                   لما اٍسوى ىرَّد ال مبي  ي الصَّد             أيعى
مٍسبيًميَّدػةو                    مممكءةن بالمسًؾ كالخػمًر              كأفَّد كػأسنا سى
ػبٍػر ـي ثناياىا بيعىٍيدى الكػرل                  أىخبػيريهي منيا بال خي             طع

(2) ومؾ الوي لك ذيٍ تي مف ري يا                 ما ذيٍ تي سيٍ منا آًخرى الدَّدٍىرً             
      
     كاألبيات اآلتية الٌتي يطمب فييا العٌباس مف جارية لفكز أف تأتيو بقبضة مف ترابيا ، فيي عنده 

: تغني عف كثير مٌما يتمٌناه منيا ، كلعٌمو كاف يجد في ىذا متنٌفسنا لو عٌما يضطـر في نفسو، قاؿ  
َّـد ريح ويراًبًيػا   شي ُى [الكامؿ]        يا سعدي ىاوي لي بعيًشًؾ  ب ةن               مف بيًويا أًل  

          أىككفى  د أيٍس يتي منيا ري ىيػا                كىأيًنٍمتي حٍسفى بناًنيا كًخ اًبيا 
ُّـي العيبىرى (3)        يا ليوني مسكاكييا    مف أنيابيا(4)  ي كفِّيا                أبدنا أىشي
عمييا باطفه                 ألوذُّي نعمػةى جمدىػا كثيػابيا  (5)        أك ليوني مرطه   

ُي عنيا ساعةن                  دكف الثياًب مجاكران لًح ابيا  (6)         أكػكفى   أىنحؿَّد  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كفي ىذا المجاؿ كاف العٌباس يتحٌدث في بعض األحياف عف أشياء تخٌص المحٌبيف ،كالحٌب           
عاٌمة ،بحيث ال يمكف أف تحسب عميو بأٌية حاؿ، أك تؤخذ مأخذنا عمى عٌفتو ينفذ منيا إلى الٌتشكيؾ 
 فييا ، فيؿ يمنع أف يقكؿ ؟ 

[السريـ]      (1)كالحػبُّي   وٍكميؿي لىٌذاويػوي              ألىٍىًمًو إٌ  بكشؼ ال نػاٍع                 
:         أك يقكؿ   

  [الكامؿ] (2)لـ يىخميًؽ الٌرحمفي أحسفى منظرنا            مف عاش ىيٍف عم   راشو كاحًد           
 

 كما طبيعة ىذا الٌم اء ؟ ىؿ كاف العٌباس كصاحبوو يمو ياف       كىنا يفرض الٌسؤاؿ اآلتي نفسو ، 
، شكا العٌباس في شعره قٌمة الٌمقاء ، كلكف فيو ما يدٌؿ عمى أٌنيما كانا يمتقياف ، كلكٌننا ال نستطيع أف 

نجـز أٌف تمؾ المقاءات كانت حقٌيقية أـ مف صنع خيالو ، كميما كاف أمرىا فإٌنيا كانت خاطفة ال 
:يدكر فييا أكثر مف الكالـ ك األقكاؿ كاستماع كٌؿ منيما إلى اآلخر ، يقكؿ   
  

ننا لفػكز             كلـ يكثير عمػيَّد ليا عكيػؿي         [الطكيؿ]            كأٌني لـ أكيف شىجى  
ـى الرَّدسكؿي إلٌي منيا             بأحسف ما يجيء بو الرسكؿي               كلـ يىٍس
(3)           كلـ نجمٍس جميعان  ي خالءو              نيسىرُّي بما أ كؿي كما و ػكؿي   

 
     كيبدك أٌف ًقٌمة الٌمقاء لـ تكف إاٌل بسبب الكشاة كالسُّعاة ، حتى إذا التقيا فإٌنيما لـ يككنا يستمتعاف 
:بالٌمقاء، يقكؿ   

[السريـ]حو  مو  نحفي عم  رٍ بةو               نمو ي خشيةى كاشو كساًع                      
ٍفيػةو               نشوفي مف نظر كاسوماًع   ( 4)             ف وال ىٍينػا  في خي  

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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:     فميس غريبنا إذف أف يقكؿ   
ـى اليكل كومٌوعػا        [الطكيؿ]          أرل كػؿَّد مػعػشػك ػىٍيػًف           د اسوٍعذىبا طع

ٌيػاىا عم  غير رٍ بةو         كوفريؽ شمؿ ، لـ نىبٍت ليمةن معا  ٌنػي كا             كا 
( 1)          ك د عصفت ريحي الكشاًة بكصمنا        كٌجرت عميػًو ذيميػا  و ٌطعػا   

 

 الٌومٌنيات
:تمٌنى العٌباس لنفسو كلصاحبتو العمى المؤٌقت إلى أف يمتقيا فينجمي بصرىـ مف جديد         

[الطكيؿ] (   2)        أ  ليونا نىٍعم  إذا حيؿ بيننا            كوجم  لنا أبصارنا حيف نمو ي   
 
       كاٌدعى أٌنيا كانت تشاركو ىذه األمنيات كالٌدعكات ، كربما تقٌكليا عمييا، كقد يككف منشأ ىذه 

فىٍقد األمؿ في الحصكؿ عميو  :يقكؿ . الٌتمٌنيات اليأس مف الكصكؿ إلى المحبكب ، كى  
 

نسافي ماء العٍيًف  ي ليجى           يكادي ينًطؽي مف كػربو ككٍسكاًس       [البسيط]         الىت كا 
         يطفك كيرسك غري ػان ما وكىفكفيوي           كؼٌّي  يا لؾ مػف طاؼو كمف راًس 
         عٌباس ليىوؾ سربالي عم  جسدم          أك ليوني كنتي سربػا ن  لعٌبػاًس 

(3)ككنتي لػو           مف ماء ميٍزفو  كيٌنا الدَّدٍىرى  ي كاًس          أك لىٍيوىو كاف لي راحان   
(5)         نخمك جميعان ك  نأكم إل  الناس (4)        أك ليوىػنا طاًئرا إلؼو ًبٍميىميػةو   

 
 
 
 
 

 
  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .243، ص ديكانو _  (1)

  .276نفسو ، ص _  (2)

 .الٌسحاب الممطر : المزف . الخمر : الٌراح _  (3)

 .الفالة : الميمية  _  (4)

  .227نفسو ، ص _  (5)
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                :ف األحنؼاب المظاىر الح ارٌية  ي غزؿ * المبحث الثالث
     مف يقرأ شعر األحنؼ كأمثالو مف شعراء الغزؿ العفيؼ ، يالحظ بعض الجكانب الحضارٌية في 
 شعرىـ ، ىذه الجكانب تمٌيز شعرىـ عػف مف سبقيـ مف الٌشعراء اإلسالمٌييػف كاألمكٌييػف ،
:كأىـٌ ىذه المظاىر  

 وبادؿ اليدايا
، كلكٌنو لـ يكيف يكًشؼ  في شعر العٌباس ما يكشؼ عف أٌنو كاف ىك كصاحبتو يتبادالف اليدايا     

: بينيما كة كالقطيعةػٌف رٌدىا ليداياه كاف مظيرنا مف مظاىر الجؼأعف نكعيا في أكثر المٌرات ،ك  

[ الكامؿ]ًد ىا لـ أىردي ػبعثىٍت إلٌي ًبمٍثؿً    ا   ػةن لك أٌنوػرٌدت عمٌي ىدم                     

(1)ذىٍب ًلشأًنؾى راشدان لـ ويٍطرىدً امى    ؼت إٌني  د وركتي غكامى :كو كؿي                          

: فقاؿ، بنفسوىا ثـ طمب ىديةن كحٌدد، غيرىا الٌسبب اٌلذم رٌد ىك مف أجمو ىدٌيتياأبياتكيذكر في      

[الطكيؿ ]عي   ػـى و طى اويػلمعر وي أف الخك    قي   وػكلٌما كىٍبوـي خاومان  ىرىدىٍدُي                    

(2) يسىكِّفي نارنا  ي جكل ال مب وىٍمذىع     ٌنو    اؾ،ٌس ـ  أىدم سكاكان                   

كىك مكافؽ لما  ىا فكؽ تٌفاحة عمى ريحاف ،ف لطمبو فأرسمت إليو بمسكاكيا كلباز فكبتكقد استجا     
:كاف يطمب كيأنس بو، قاؿ  

[الخفيؼ]  م  ػد شىجافػا ؽػٍينىني  ًلـػيوباؾى      كارم   ػاىا ال تا أػٌ إٌف  كزنا لـ             

افً ػرفى باألىٍيـػل ما ذؾى ػفى عؿ      ػ   ػ ػٍ ػٌم كيىٍحؿً ػوعىطَّدٍفنىيا عؿ           ك  

غبأىٍرسىمت             فاػحػةو عم  رمػ احػكؽ تػؼ      ق   ػتٍ ػى المُّيباف  د مى ى  
افً ػًب األغصػػو ًلفييا مف أطيى        اخواره المٌػٌ   كبمٍسكاكيا اٌلذم             

افً ػدىٍكًس  احت مف ريًح ذىاؾ المُّيب      ر   ػ كأٌني كجدتي ريحان مف الؼً              

افػأٍخمىصي الٌنٍبًت  ي رياض الًجف         كزو ػككأفَّد المسكاؾى مسكاؾى ؼ             

مػا  ىسى افػيً ورقي مف ػُو سى ىتٍ  ء       أمُّي شيء يا  كـي أطيبي مف شي             

ؿٍ ػؼ         ليتى ًشعٍرم ىؿ لي إلييا سىبيؿي            (3)م ؟ػرافػكىةو كتػأراىا  ي خى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
.147_146ص   ،قديكاف( _  1)  

  . 252 ص، نفسو( _  2)

  . 344نفسو ، ص _  (3)

كلعٌؿ طمع العٌباس في أشياء تتعٌمؽ بيا  لـ يكف إاٌل ألنو كاف يعتقد أنيا تؤنسو كتيسٌميو بحيث ال      
 إلى بعضيـ في ىذه األٌياـ مف ةكىذا يشبو إلى حٌد بعيد ما يقٌدمو األحبٌ .يفارقو ذكرىا كال صكرتيا 
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كقد كاف العٌباس نفسو يطمب .األخرل كغيرىا مف االعتبارات المعنكٌية ،كأشياء أخرل لمٌذكرل،ىدايا 
:                                                                   فيقكؿ مف صاحبتو مثؿ ىذا،  

[الخفيؼ]       (1)  كشاحأكأك خاوـو   ماذا عميؾ أف وؤنسيني      بح ابو زي  ك                     

 

 ا تبادال فعالن بعض ىذه األشياء فأعطتو ىي حقابنا كخاتمنا كما أرادـكنجد في قصيدة أخرل أٌنو     
:، يقكؿ أعطاىا ىك بردناك،   

ـي فمي                كف  مبىيا        بو كليا عندم ًح ابه كخاو ًُ [الطكيؿ ](2)عندىا برده ويسَّد  

 

 عمى نفسٌية العاشؽ كعكاطفو اكنكع اليدٌية يدٌؿ أيضن . ىدايا العٌشاؽ أعظـ تعبير عٌما في قمكبيـ     
:إحساسو يقكؿك  

ةن              بك  كأشفىؽى لأىد                [الكامؿ]  (3) عيا ًة زاجرمف لو أحبابوي أيوريجَّد  

(4)راهػٌ ا خالؼي الظػلكناف باطنيو   ألٌنيا           أىوىٍووي موطٌيرا لٌما                 
   

.ألٌف العاشؽ يفٌسرىا بمشاعره كيزنيا بميزاف قمبو، ة اليدمٌ أمريبدك الخكؼ في         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.127 ص، ديكانو( _ 1)  
  .321نفسو ، ص _  (2) 

كيتفاءؿ إذا  ، يتشائـ زاجرىا إذا اٌتجيت شماالن  زجر الطائر ، : العيافة". الكبار"شجر كثمر مف جنس الميمكف اسمو : األترج( _ 3)  
  .جنكبا اٌتجيت       

.    194ص ،ديكانو(_ 4)  

فصؼ المحاسك  
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ا بأشياء قديمة، إٌنما نعتيا كشٌبييا قأك تشبيو لـ يكتؼ العٌباس بكصؼ محبكبتو كصفنا تقميديِّا    
  ،الٌريحاف    :أكصافياما ذكر مف بأشياء جديدة استقاىا مف عصره كمٌما كاف في بيئتو، فأكثر 

: كالٌنرجس ، كىا ىك ذا يشٌبو قكاميا بقضيب مف الٌريحاف رٌياف أخضر ،كالكرد  

[الطكيؿ]  (1) ك د ميمَّديىٍت ليفى الٌشباب كأنَّديا       يبه مف الريحاًف رٌيافي أخ ري                   

 
   :ككاف كٌمما شـٌ رائحة الرٌيحاف ذكر رائحتيا     

يحاف إيناسي                 [الطكيؿ] (2) أصبحتي أذكيري بالٌريحاف رائحة       منيا  ممَّدنٍفس بالرَّد  

:كيقكؿ       
ٍيحافى                  ٍيحافي لمٌريحاًف أىؿي كيؼ يبغي الرَّد ؟       كظمكـي الرَّد [الخفيؼ]      (3) ظمـك  

  
 الٌتصافو بالغدر، إٌنما كاف يحٌب أف تسٌمى آسةن ؛ يحٌب أف يسٌمييا بالٌنرجس     كما أنو لـ يكف

.لكفاء اآلس  

ٍنيىوي             بالٌنرجًس الغٌداًر ما أنصى                    [السريـ]       ا ػإٌف الذم سٌماؾ مي  

(        4) إٌف اآلسى أىؿي الك ا ، لك أٌنو سٌماؾ باآلسًة              ك ىٍيتً                        

 
بؿ فٌضؿ  ، بالكرد لسرعة ذبكلو  لـ يقبؿ أف يشٌبو عيدىاق، حٌتى أفٌ  كيبدك أٌنو كاف مغرمنا باآلس    

اء المتكٌسؿ ػكرٌبما كانت ىذه األشياء منو أمنية المتمٌني كرج . تشبييو باآلس الستمراره أكثر مف الكرد
:بعد اٌلذم عرفو مف تصٌرفات صاحبتو، عمى نحك ما يفيـ مف قكلو  

[ؿالطكم    ] يما و كؿي األعاجـي  ككالٌمو ما شٌبيتي بالكرًد عيدىىا     إذا ما اٍن ى              

ـي  ػقي اآلسى دائـػنٌني شٌبيتي ػكلؾ           (5)ان     كليسى يدكـي الكردي كاآلسي دائ  
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.190ص ، ديكانو( _ 1)  

  .232ص ، نفسو( _ 2)

.346 ص ، نفسو( _ 3)  

.263 ص ، نفسو( _ 4)  
  .321نفسو ، ص _  (5)
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كالعٌباس يعكد كيناقض نفسو فيقكؿ إٌنو يبغض اآلس كالخالؼ لمكاف اليأس كالخالؼ مف     
.  ريقيا كنكية فييا كينبئاف بالٌطيب كالحالكة عنيا  صاحبتو، كيحٌب التٌفاح كالكرد ألٌنيما يشبياف 

  :كيقكؿ

ـن              [الخفيؼ]   ىا مف      ًلمكاف الًخالؼ كالياًس اأٍبًغضي اآلسى كالًخالؼ جمي  

ٍرد حتٌ حكأي              زىٍنوزىٍنويلك كى     ل   ػبُّي الٌوفاح كالكى اػق بالجباًؿ كى  

(1)!  اػئاف بالٌطيًب عىٍنوبا       يما ييفٍ ػةى  يوػأٍشبىيا ري ىيا كنكو              

 
قـك مكمف المظاىر الحضارٌية األخرل عنده أف صاحبتو كانت فتاة منٌعمة تسكف القصكر ،      
ٌف شعره ال يكاد يعطي صكرة إأٌما عف مالبسيا ككسائؿ زينتيا ؼ.  ل خدمتيا الكصائؼ كالخدـػعؿ

س ػا يذكره في البيت اآلتي مف أٌنيا كانت تمبػ، كـ ا ذكر مف حقابيا كخكاتميا ككشاحياػعنيا إاٌل ـ
  :قاؿ .ىارالمصٌقالت كىي تطٌؿ مف شرفة قص

[الخفيؼ](2)  ػم  ويػم ًمفى البكاؾػغادىرىٍوف     ا أىٍبصروييا  كؽى سطحو     سن إٌف شـ          

ٌ الًت  يا         رى الٌشمسى ومبسي المص ك   ػـى  أىٍشر ىت  ي الميصى ( 3)ف         أٍبصى  

 
، إذ أٌف اجتماعاتيما كانت في  معاف فيياجت التي كانا مةكيظيًر األثر الحضارم في األمكف      

كىذه _ يقكؿ العٌباس  كما _ أماكف كمجالس مزدانة بأنكاع الٌزينة كالكركد ككاف فييا الغناء كالطرب
 : حيث يقكؿ راإلشارة تشٌكؾ في صحة تمؾ االجتماعات كحقيقتيا في رأم الدكتكر يكسؼ حسيف بٌكا

ٌزىات كالمالىي في الكقت ف في أماكف عامةو كالمتإالٌ إٌف مجالس مف ىذا الٌطراز ال يمكف أف تككف "
(4)"   لمعٌباس كصاحبتو ارتياد مثميا كعيكف الرقباء كالكشاة تالحقيمالأفٌ كالحاضر،   

  :قاؿ ميما يكف فيذا كصؼ جٌك المجمس ،      ك

ـٍ  ي مجمسو      يًو الغناءي كنرجسه كبىياري                    [ الكامؿ]   (5)ككأٌننا لـ نجوم  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.367ص ، ديكانو ( _1)  

ٍتني بسيـ طرؼو قتيال: في ركاية أخرل لمعجز ( _ 2)   .غادىرى
  .308 _ 307 ، ص ديكانو- ( 3)

  .300 ص اوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم ،بٌكار ، يكسؼ ، _  (4)
  .182 ، ص ديكانو_ ( 5)
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كيبدك األثر الحضارم في غزؿ العٌباس في الٌتعبير كاالستعماالت الجديدة ألشياء عرفيا القرف      
إٌف حٌب صاحبتو ترؾ في قمبو صدعنا كصدع الٌزجاج ال يمكف إصالحو أك : الثٌاني، يقكؿ العٌباس 

  .تالفيو، كىك تعبير حضارٌم لطيؼ

ٍدًع الزُّيجاًج أٍعيا الٌصناعا   كليا  ي الفيؤاد صدعه م يـه                [  الخفيؼ   ] (1)   مثؿ صى  

 
العٌباس في شعره أٌنو شٌبو صاحبتو كىي تمشي اليكينى بيف  كمف الٌصكر الجديدة الٌتي سٌجميا     

كصائفيا بمف يمشي عمى البيض أك خضر القكارير، كحٌدث عف فزعيا لٌما رأت صكرة أسد منقكشة 
  :فقاؿ ، عمى خاتـ

 

ٍ ًر ال ىكاريًر        كأٌنيا حيفى ومشي  ي كصائفيا           [البسيط]وخطك عم  البىٍيًض أك خي  

ػٌكركه أىمَّد وىصػكيػر ت لٌما رىأىت أىسىػدنا            ي خاوـو صى رىخى (2)     أيٍنًبئوييا صى  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .252 ، ص ديكانو( _ 1)
  .179نفسو ، ص _  (2)
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ؿالمراسمة كالرَّدسائ  

ف كانت          ا تبادؿ الٌرسائؿ بيف المحٌبيف، لكٌف ىذه الظاىرة ، كا  كمف المظاىر الحضارٌية أيضن
 فىعيدَّت   ليست بجديدة فقد عرفيا الغزؿ في شعر عمر بف أبي ربيعة في القرف األكؿ فإٌنيا، حضارٌية

.تجديدان ساعد عميو التقٌدـ الثٌقافي في عصره  
إلى رسائؿ كمراسالت بينو كبيف صاحباتو  ديكاف العٌباس تستكقفو اإلشارات  إٌف مف ييقٌمب        

(      1) كانت ترٌد عميو بالٌشعرأٌنيااٌلتي قيؿ " الٌثريا"كخاٌصة   

سؤاؿ  ؟ أٌما لماذا لـ يظير االٌتجاه في العصر الجاىمي أك حٌتى عند العذرٌييف األمكٌييف         
 كلـ تكف ،فيك ألٌف الكتابة لـ تكف ىذا الٌشيء الٌرائج المنتشر "شكرم فيصؿ   الٌدكتكر  عميو إجابة 

ا في تمؾ الحياة   كلـ يكف ،كتابة الٌرسائؿ إلى األحٌبة بالٌشيء الذم يمكف أف يجد لو مكاننا كاضحن
 ".، ما يمٌكف ليذه الكتابة  األحيافأكثر كىي بيئات تغمبيا البداكة في ،كذلؾ في بيئات الحٌب العذرٌم 

(2       )  

اٌصة العباس بف األحنؼ، فقد كثرت الرسائؿ خأما شعراء الغزؿ العفيؼ في القرف الثٌاني ، ك       
، كنقكؿ ما أكثر ما ضٌمف كجده صفحة رسالة يبعث بيا إلى مف أحٌب، كما أكفر  في حياتو الغرامٌية

ٍبر كتاب دٌس بو إلى مف أذاقو حرارة الحٌب كلكعة الحرماف يرل ابف حـز  ، ما عٌبر عف كجيب قمبو عى
أٌنيا ضركرٌية بيف المحٌبيف المثقفيف كيقكؿ إٌنيا تأتي بعد مرحمة االمتزاج " :في باب المراسمة
  " .كيرل أف لمكتب كالٌرسائؿ عند المحٌبيف إمارات كدالالت معٌينة أكثرىا الفرح كالٌمذة. كاالنسجاـ التٌاـ

يجدىا المحٌب ة حٌتى إٌف كصكؿ الكتاب إلى المحبكب كعمـ المحٌب أنو قد كقع بيده كرآه لمذٌ : "قكؿكم
فقد يمجأ العاشؽ إلى ،  يعدؿ الٌمقاءرناكالٌنظر إليو سرك  كما أٌف لرٌد الجكاب ،عجيبة تقكـ مقاـ الرؤية

           .  (3)  "كضع الكتاب عمى عيٍنيًو كقمبو كيعانقو
:، يقكؿ إليو ابف حـز شعر العٌباس إشارة إلى ما ذىب كفي          

ٍمًصافػكت        مػأٍ حكىني طىٍكران كأٍبكاف               [السريـ]م   ػابي مك وي كخي  

ٍرويوي        اعورضى اٌلشَّدكؽي  ىأبكاف                 مػًطٍرتي سركران حيف أبصى
 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

.353ص ، اإلسالمي  العصر،شكقي، ضيؼ ( _ 1)  

.573ص ، وطٌكر الغزؿ بيف الجاىمٌية كاإلسالـ ، شكرمفيصؿ ، _  (2)  

.34_33ص ، طكؽ الحمامة ، ابف حـز( _ 3)  
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ٍّـز كاعوف                           افً ػق         مسوغنينا عف كٌؿ ريحػاؽو ؿػًبتُّي بشى  

  (1) ٌرجى عٌني بعض أحزاني   كاىان لىوي ًمف زائرو ميٍؤًنسو                           

كالعٌباس يحسف التصٌرؼ كيكثر التٌنكيع في كصؼ الٌرسائؿ ، كىذه الٌرسائؿ ليست دائما صادرة      
:عنو ، كلكف يبدك أٌنو كاف ىك البادئ في كتابة الٌرسائؿ ، كىذا يٌتضح في قكلو  

[الكا ر]      ابً ػك يىٍبوىدينا بالكتػك  ق   أيا مف   يجيبي إذا كىوىٍبنا                          

ًونا لىدىٍيكـ         كحٌؽ إخائنا ، ردُّي الجكاًب                    ٍرمى   (2)أما  ي حٌؽ حي

 
كىك  أنامؿ ،كإمالءن ك ايصؼ حٌبو ككجده، كيصؼ الٌرسالة نفسيا خطِّ  كىك مف خالؿ رسائمو     

كل ػكىي مجاؿ لمٌشؾ ، ، كيشقى بيا إذا تضٌمنت ىجرنا كبٌمغت صدِّا يسعد بيا إذا حممت مكعدنا
.   ، كميداف لمعتاب ، ككشيجة لمٌتعاطؼ ككسيمة لممناجاة  

                                         
يصؼ العٌباس ما فعؿ بو العشؽ كما جنى عميو الحٌب في رسالة بعث بيا إلى مف أحٌب ، مف      

د ، كسٍمع ػكؿ الٌرشػ، كقمب متأبو عمى قب عيف ال ترقأ ليا دمعة، كجسـ ال يني عف النحكؿ كالٌشحكب
 العٌباس يسكؽ قكلو في عفكٌية كصدؽ ، كفي إفٌ ميٍستىٍعصو عمى االنصياع إلى صكت الٌناصحيف  

أنيننا عند العٌشاؽ كتمٌردنا ك، األدباء ، بحيث ييٍعتىبر قكلو شعرنا عند  صٌنع أك افتعاؿتا تعٌسؼ أك ر ـغي
:       محبكبتو  بعثيا إلىة، يقكؿ في رساؿ عند  الحكماء  

                                           

ُن     ػكوب المحبُّي إل  الحبيب رساؿ             ُى [الكامؿ]ا  ػؼُّي مف البؾػفي منو وى ً ػكالعي   ةى  

لػكال مبي منو ما يطاكعي مف نو  ل       ػكالجسـ منو  د أ ٌر بو الًبؿ              

ـي مف دعا    ك د صار مثؿى الخيًط مف ذكراكيـ                  ـي منو ليس يسم كالٌسم  

ـي لو كيبكي مف  راػيبؾ  قي       ػـ أٍرسىمتي ػابه نحكؾي ػذا كتػق             م الٌسمي  

(3)اػًؾ يا حبيبةي  اٍنطؼػاهي حبُّي ػأٍطؼ      ادؽو    ػ يو العجائبي مف محبٍّز ص                           
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، كمف رسائمو ما كاف يدكر عمى الٌطمب إلييا أاٌل تتكٌقؼ عف الكتابة إليو ، كالرٌد عمى رسائمو      
:قاؿ  

[الكامؿ]  ا    ػ   أف الرسالة منكـي عندم ًشؼ ريٌدم جكابى رسالوي كاسوىٍيً ًني                   

ـي يا ميٍنيىت                    (1)عددى الٌنجكـً ككؿِّ طيرو  ي السَّدما    م    ػمٌني الٌسالـي عميك
 

ا إٌف مف يقٌمب ديكاف العٌباس بف األحنؼ يجده       بالعديد مف المراسالت الغرامٌية ، كلكال مترعن
   :يقكؿ.  الٌرسائؿ مفاؿ ديكانو إلى مجمكعةحقناعتو بأٌف كثرة الٌرسؿ تفضح الست

ٍبسي كوابىي عنؾ                حي  تليجر كلكٍف كثرةي الرُّيٍسؿ    ـي    ػي لعمرمى ما حى [ؿالطكم]ٍ  ى  

ٍف كنتي ؿ               م كأيصًبحي س ؤادم إليكـ حيف أيـٍ  ا      ػـ أٍكويٍب ًإليكـ   ٌنـػكا   

ـي؟                   زىحي ػتي أىـٍ ػكما  متي بأسنا إٌنما كف  أىغىرَّدًؾ وسميمي عم  بعًض أٍىًمكي  

حي ػًؾ أىٍطـػكى بيتً ػم نحفٌ م      ي يننا بأػلىطىوي يا  كزي أىمىًؾ  اعمـ               مخا  

دَّد كالوأناإذا                 ـي الكي ؟أىكل  مف ذا الذم يا  كزي  كل     ػ لـ أىٍمنىٍحكي كأمنحي  

ـي خمؽى اهلل ما ب                  رحي ػادي أيصِّ ػل أؾػـي حتٌ ػذكرويؾي  ا       ػم كربـٌ ػأيكاو

ـٍ رسائؿ                (2)حي صً سكلي أعجـه ليس ييؼٍ ركىذا   م      ػ يا كىًبدم طالٍت إليك  
  

قد أحسف العٌباس بف األحنؼ التٌصرؼ في تنكيع رسائمو اٌلتي كانت تحمؿ أحاديث نفسو     
  :كخمجات ضميره عمى نحك ما نرل مف قكلو في إحداىا

[مجزكء الكامؿ ]ػرى مميحةو نغماوييا          كصحيفةو وحكي الٌ ميػ                        

(3) دي لطكًؿ اسوىٍبطاوييا        ؤا         ػجاءت ك د  ًرحى الؼ                                       

               كبىًكيتي حيف  راوييا    ىػاتي م رأ حيف ى ًحكتي                
بىراوييػا                  عىيني رأىت ما أىنكػرٍت                   ىوىبادىرىٍت عى

(4) ًؾ حياوييا كمماوييا                  ػنفسي  ي يىدىمٍ  !أظىمكـي                  
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:كيعتذر ، كيعتب ، كفي رسالة أخرل نجد العٌباس يجيب       

[الكا ر]       (1)كلـ أكويٍب إليؾ بما كوٍبتي         _ ن صٌنيتي كـي  _كىوىٍبتي  ىمىٍيوىني                  

كىوىٍبتي ك د شرٍبتي الرٌاحى  صٍر نا        ال كاف الٌشرابي ك  شًرٍبتي                  

بي عميؾي                   (2) مك ىيٍنوـي عمٌي لما غىً ٍبت   ـٍ       ػ ال وسونًكركا غى ى
 

 في عنيا ا لنعمـ عنيا شيئنا لكال العٌباس الذم يخبرفٌ  العٌباس فما ؾةمضاميف رسائؿ محبكبا أـٌ       
   ، ، إٌنما تعٌددت مضامينييا كاختمفت  فيي كما يظير لـ تكف تدكر عمى مكضكع كاحد بعينوشعره،

:                              ففي األبيات اآلتية تعتب عميو كتٌتيمو بأنو مٌميا كخاف عيدىا       
            

[الكامؿ]   بً ػةىُن         نفسي الفداءي لخطِّيا كالكاتػبعثىٍت ًإلٌي صحيفةن مخوـك                   

بً ػرو عاتػةي مسوزمػ  ذا م اؿ     رىت   بٌ ىا   رأتي ما  د حػٍكتي  ىفىؾى                    

ٍنتي العيكدى  ىدىمٍ   ةو  ػ ي الكٌد وزعـي أٌنني ذك  ؿٌ                   اذبً ػىا مف ؾتي     خي  

ٌبؾلأفٌ                   رل شرابي الٌشاربً         ـ ػي  أخكنيؾ يا ظمـك كحي    (3) مٌني بحيثي جى
  

:كمثؿ ىذا ما كىتىبىٍتو في رسالة أخرل أشار إلييا في قكلو       

[الخفيؼ   ]  اًؼ؟ ػكزو و كؿ أنَّدؾى جػما لؼ  يا أبا الف ؿ يا كريـ الٌوصا ي                      

         اؼً ػ ي عوابو منيا ك ي ًإٍلط  كوىبىٍت  ي الكواب  كزه   الت                       

ًمٍمتى كلؾ                 ًمٍمناؾى إذ مى   (4) ف          أنت يا ًحبُّي صاحبي اسًوٍطراىؼً ػما مى
  

:، قاؿ ككانت تطمب في رسائميا، أحياننا أاٌل يأتييا       

ٍروييا                 [الطكيؿ     ]   (5)لوذكؽى طعـ اليجًر ثـ أيعاكدي    كىوىبىٍت ًبأٍف   وىٍأًوني،  ىيىجى  
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.139 ص، نفسو( _ 5)  

  :عزمت عمى الٌرحيؿ ، كتبت إليو تيخبريه ، فقاؿ كقد أزعجو الخبر كصدمتو المفاجأة ٌما   كؿ

[الخفيؼ]       ػدي رحيػ ورمأٌنيا أواىا رىسكلي       كوبىٍت لٌماإٌف  كزان            

(1)يكًرث اليَّـد كالبكاءى الٌطكيال  كمالكـ   يزاؿي منكـ كوابه                
  

ىذا يدٌؿ عمى استمرار العالقة كظٌمت تكتب إليو ، كىي بعيدة نائية تخبره ببعض أخبارىا ،      ك
  :، كلكٌنيا لـ تديـ طكيالن عمى ىذه الحاؿ ، قاؿ بينيما بعد رحيميا

[المو ارب]أىٍنباًئيا             ييخًبري عف بعًض  كوابه أواني عم  نىٍأًييا                     

طَّد ب مالًئيا  ىنىٍفسي الفداءي ليذا الكوا                                (2) ًب إٍف كاف خي

ٌنو أ كانا يكتباف الٌرسائؿ بأنفسيما ، غير أٌف في شعر العٌباس إشارات يبدك منيا أنيماالكاضح      
مستساغ في فإف صٌح ىذا فيك شيء غير مقبكؿ ، كال .  كاف ىناؾ مف يكتب ليما أحياننا رٌبما 

كمٌما .  حقِّايعيشياىا كال يستطيع أف يعٌبر عنيا إاٌل مف ؼبيف اثنيف ال يعرة الحب ، ألٌف الحٌب عالؽ
 :                                                               قكلو ،ق العٌباس كيدٌؿ عمى ىذاػقاؿ

       
ـي      عم  رغبة حٌو  ل د مٌؿ كاوبي                [الطكيؿ]  (3)كوٍبتي  أىٍكثىٍرتي الكواب إليك  

  :أٌما قكلو

[الكامؿ]   بي ػى ؾ كأيٍح ػص  لدمؽإل  مو  أي  كلي أيىافي ك  ويجابي صحائفي             ما  

رَّدًؾ إذ كىرًٍىًت  أميروي     أف وكويبي            (4)مف يكويبي  _ وأمرمأف _ ما كاف  ى

ذم ييفيـ مف البيت األخير اعتمادنا عمى ما قبمو أٌنو لكثرة إىماليا رسائمو كالرٌد عمييا ، حاكؿ اؿك     
، كىي طريؽ في   يرٌد عمييا العٌباس بطريقة فييا نكع مف الٌتعريض كاإلشارة إلى التٌثاقؿ كاإلىماؿأف

إذا كنًت :  ال يخرج عىف أف يككف المخاطبة يمجأ إلييا الٌناس في الحياة اليكمٌية العادٌية، فمعناه
كالٌتعريض في ىذه األحكاؿ . ابة عنؾممشغكلة إلى ىذا الحٌد فباستطاعتؾ تكميؼ مف يكتب رسائؿ ف

  .                                                              جدناكاضح_ إف لـ تكف السيخرية_
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.105ص نفسو،( _ 4)  

 

كالعٌباس بف األحنؼ معنٌي بشكؿ خاص بكصؼ رسائؿ صاحبتو خطِّا إمالءن كأنامؿ عمى نحك       
  :مثؿ قكلوفي ما ىك كاضح 

[الطكيؿ] ما أعظـ النُّيعٍم  كما أ عؼى الشكرا     ق  ػطٌ خؾو بػأواني كوابه مف ممي                

طَّدت بأ الًميا ًسحٍ ػأناـ   ظٌمت وناجيني بما  ي  ميرىا                   راػؿي  د خى  

ٌني ألٍس                ـي ليا ًذؾػةى كٌمـػطي المنيَّد وبٍ كا  راػا       ذىكىٍرتي اٌلوي   أسوطي  

   (1)را  ػا كلـ أىٍبعىٍث بردو لو سىطٍ ػقي        إليووػي اب رىدىدٍ ػ مٌما وىفىٌيٍمتي الكىت              
 

اء، فكما ػكلـ تكف رسائؿ صاحبتو إليو نذير سعد دائما بؿ كانت تتفاكت مف حيث الٌسعادة كالٌشؽ     
 رسالة ٌأٍشقىٍتوي فقد _ عمى الرغـ مما تضٌمنتو مف ىمسات العتاب _ اسعىدىٍتو رسالة صاحبتو الٌسابقة 

  :                                                                           ، كصفيا بقكلوأخرل

[الكا ر      ]ح  ي الكواًب   رِّ م          مف الشَّدٍكًؽ المبػكٍوبتي إليؾ أشكك ما أي ؽ            

              كابً ػبأفَّد المكتى يأوي  ي ال     كأيٌمٍمتي الجكاب كلستي أدرم                

ٍ تي    ا        ػتي لـٌ ػا جاءني أي ىفٍ ػ مـٌ            مػبلما  ٌنيأى خوامو  ى ى  
ـى ارو ابػي                             ك د كاف الرَّدجاء يرٌد ركحي           كيشفي ًذكرهي أىلىػ

                        (2) !ابً ػطخايةو  يبحي اؿػألٌم جف        بَّدٍحًت الًخطابى كلىستي أدرم              
 

:يقكؿ العباس ، إٌف الكاسطة اٌلتي كانت تنقؿ الٌرسائؿ بيف المحبيف ىي الرُّسؿ      

[الكا ر        ]     ألىٍستى ورل الرَّدسكؿى كما وراهي       ييبىمِّغييا كيأوي بالجكاًب                

(3)  ىوىٍمًثميوي  طكب  لمكوابً         مػكيذىب بالكواًب بما أي ؽ             
:كيقكؿ       

ؽو             ُى بي (4)أياـ يىن يؿي بينىنا أخبارىنا           ذك  يٍرطى ؿه موخ ِّ [ الكامؿ       ] (5)موكحِّ  
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.مصبكغ : متخٌضب . ىك تعريب كرتة الفاٌرسية ، كىي نكع مف الٌمباس : قيرطؽ _  (4)  
  .83 ، ص ديكانو( _ 5)

دىًتًيفَّ ، ككاف ينفي المزاعـ في ؾ العٌباس مف الرُّسؿ كثيرنا لقد عانى       ، ٌؿ ٌمرةػ، فقد اٌتيىٍمنىوي بميراكى
. الٌرسؿ األميف الكفٌي ، كالخائف الٌدنيء إٌنو كاف في ىؤالء :كيقكؿ.  كييقًسـ بأيماف مغمظة  

.ستخمؼ بأحد الرُّسؿ رسكالن أميننا ذا محافظةتففي البيتيف اآلًتيىٍيف يطمب إلى صاحبتو أف      
  :       يقكؿ

[طالبسي   ]ا  ػمد كنةن عنده يا  كزي  د ذىىىب  إٌف الرَّدسكؿ اٌلذم كانت سىراًئرينا                  

(1)ا ػ أك كىذىبخاف  خيرى  يو إذا ما      اٍسوخمفي لي رسك ن ذا محا ظةو              
 

ا ،     :يقكؿككما كانت تنقطع الٌرسائؿ ، كاف الرُّسؿ ينقطعكف أيضن  

ٍحشىوا  ن طاع الرَّدسػأم          َّـد ػا كى [المو ارب]  (2)ارًًه ػف أيسىرُّي بأخبػك              ًؿ ًم  
ما  الكشاية ىي ، كككثيرنا ما تعٌرض العٌباس لمكشاية كالحسد إلفساد العالقة بينو كبيف محبكبتو   

،     كىك عم   ربيف  . الكاشيكمف آفات الحب " :  ابف حـزقكؿ، م تعٌكر صفك العاشقيف  
  :                                                                                       أحدىما

ـٌ الٌذعاؼ كاؿؿ، ع ، إٌف ىذا ألٍفتىٍرىيما سكأة كاشو يريد ال طـ بيف الموحاٌبيف   ط     صاب ـل أٌنو الٌس
 كأكثر ما يككف الكاشي فإلى (3)  ترقيشوحكرٌبما لـ ينج.  الميمقر كالحتؼ القاًصد كالبالء الكارد

.                      شغمو بما ىك مانع لو مف استماع الكاشي... أما الحٌب فييياتك،  المحبكب  

عٌمف يحٌب أنو غير كاتـ لمٌسٌر، كىذا مكاف  ، فمنيا أف يذكر لممحبكب كلمكشاة ضركب مف التٌنقيؿ
 ليست بصحيحة كرٌبما ذكر الكاشي أٌف ما ييظير المحٌب مف الٌمحبة... بطيء البرء ، صعب المعاناة

كرٌبما نقؿ الكاشي أٌف ىكل العاشؽ مشترؾ كىذه الٌنار ... كطرهغٌف مذىبو في ذلؾ شفاء نفسو كبمكإ، ك
.                                        المحرقة كالكجع الفاشي في األعضاء  

  :الثٌانيك
أقطعو ك ، كىذا أٌشد شيء كاشو يسع  لم طـ بيف المحٌبيف لينفرد بالمحبكب كيسوأثر بو       

                                                      (4) " . كأجـز الجتياد الكاشي كاستفادة جيده
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  .90ص ، ديكانو_ (1)

219ص ، نفسو( _ 2)  

الكالـ المٌزيف المزخرؼ: الٌترقيش( _ 3)  

،حابف ( _ 4)   .55_53ص ، طكؽ الحمامة  ـز

  كتقيةفنا إلى الكذب الذم ال ضرر منو خكاكالعٌباس يخشى الكشاة كيتٌقييـ إلى درجة أٌنو يعمد أحيافن   
:                                                                               ، يقكؿ  

ـي كنىخش  الكشاةى  ما                [المو ارب]      نييادم الذم بيننا  ي الكيويٍب    نسوطي  

سىأٍسويري كالسَّدٍوري مف شيمىوي      ىكل مف أيًحبُّي بمف   أيحبٌٍ                  

    (1) األذل بالكىًذٍب عي ك  بيدَّد مف كىًذبو  ي اليكل      إذا كافن دىؼٍ                
 

 فيذا العٌباس ،كأخطر الكشاة ىؤالء الذم يمجؤكف إلى الكسائؿ غير المشركعة لمتٌفريؽ بيف العٌشاؽ    
  :يقكؿ

ُى               سىًد  مٌ ةه       أىٌني كا  ػداري غالبػبي كاألؽسإٌني ألٍح [البسيط]اًؾ مثؿي الٌركح  ي الجى  

ُى ىٍت بالنَّدٍفًث  ي العي ىدً               ًر حو  سىعىت بيننا يا  كزي ساعيةه     مشيكرةه عي  

رًب الٌثكر كاألسد              ٍؿ بالرُّي   حو  ل د وركىت     ما بيننا مثؿى حى    (2)   مـ وىزى
 

  :، يقكؿ  تٌتيـ العاشؽ أماـ معشكقتو بأٌنو راكدىا عف نفسياأفكمف سيبيؿ الكاشي إذا كاف امرأة    

[الطكيؿ]ًؿ ػف ً ـػؾ ـؿ  عم  نفًسيا وىبًّا لذ   ا   ػأٌني أرىٍدويوػفي بً ػد زىعىمت ييـٍ ػكؽ           

(3)  ىأٌف  ميصي لـ يىكيف  يدَّد مف  يبؿً     "   يكسؼو "سمكا عف  ميصي مثؿى شاىًد            
 

يَّفَّ ليا الباطؿ حؽِّ          :ىفٌ في، فقاؿ العٌباس ا كجاء إلى المعشكقة نٌمامات أخريات زى

[ الطكيؿ]ا  د أرىٍدفى عم  جيًؿ  ـٌ ليا كىيى ـ        كمجويداتو  ي الفساًد حكاسدو                 

ٍرف  يما بينىو          عم  كجو إل اء الٌنصيحة لممىٍحؿً         ا      ػفَّد  ًجٍئنىوػوآزى  

   ٍزؿً ػىا بالًجدِّ منييفى كالوى فى ييعاًوبٍ         ييعىرٍِّ فى طكران بالٌوغا ي كوارةن               

ت لمخديعًة كاؿ      ل     ؽًشٍئف بالرُّي  كما ًزٍلفى حو  ًنٍمفى ما         ؿً ختكحٌو  أصاخى  

كعيدم بفكزو   ومؿُّي ك  وىٍ مي     كحٌو  بىدت منيا المالمةي كالً م                    

  (4) شىًمٍوفى جميعان كاٍسوىرىٍحفى مف العىٍذؿً      مٌما ان    الكصؿي اٌلذم كاف بيننا             
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.86ص ديكانو،_ (1)  
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.145ص نفسو،( _ 2)  

.289،ص نفسو ( _3)  
.نفس الصفحة ، نفسو( _ 4)  

 

  : عاشقيا عمى عالقة بسكاىا يقكؿ العٌباسأفٌ كمٌما ينقمو الكشاة إلى المعشكؽ    

[  الكامؿ]اكؿي   ػإٌنا سكاكـ بالكصاؿ نح       :    قػ  يٍموـي ؿبأٌنكيـزعـى الٌرسكؿي                  

(1)!ما  ي العباًد لكـ لدمَّد ميعاًدؿي    كالٌذم سمؾ السماءى ًب يدرةو                         
 

شاة العٌباس في تكم      :يقكؿفكز،  إلىكىـ ال يجدكف سبيميـ إاٌل .  ألكاف الٌنميمةاختراعفٌنف كي

[ الكامؿ   ]الكاًجًد؟عٍوبى ٌم ػ عؿتى  يما عىوىبٍ          :كل د أى كؿي لو كدمعي ميٍسبىؿه              

ُى ؿً أى             ؟ػنفسي  داؤؾى أـ لذنبو كاح          ٍيوىنػي ىٍكًؿ كاشو ظالـ أىٍ صى دو  

ياؿجئووإف كاف ذنبه                اٍغفر  ىمىٍستي إل  الٌذنكًب بعائدً     ةو       ػ ًبجى

  (2)و ربي  ي حديدو بارًد ! ىييات          :يرعكم أجابىني موبسِّمان              
 

  : كفي ذلؾ يقكؿ. ما عند الكشاة فإٌنيـ يؤٌلفكف كيتقٌكلكف ذحيف ينؼ   ك

[الطكيؿ]ا        مٌما كوىٍمنا السِّرَّد عنيـ و ٌكلكا   ػكا حديثىفػٌ ـ  ىنىـػ أىًمٌناهي سه أنا            

دَّد الذم كاف بيننا      ك  حيف ىمٌكا بال طيعة أجمىمكا            ( 3)  مـ يحفظكا الكي  

  :يقكؿ،  أٌما حيف تنفع كشاية الكاشي فإٌف القطيعة حاصمة ال محالة   
ر    لكـى إف غىً بىٍت عميؾى   ٌنيا              ُي ـٍ [الكامؿ] عظـى البيٍيوافً ؾ أ  سىًمعىت لىعى  

ٍدتي             ـى الٌرسكؿ بأنني راكى قي       كذبى الرَّدسكؿي كمينًزًؿ الفر افً ػزعى  

ـي خصمىوىٍيف            كافً ػعى كرامةو ًبوى ػـي كبىيى ػلىؾ خيانةن     :ما كنتي أٍجمى  

كِّمٍت ًبوىعمُّيـً الًيٍجراًف ػا        ؽػٌ عىطؼى األحٌبةي كمُّييـي ككأنـ            (4)د كي  

  .كتككف ىي النياية .الٌشٌؾ القاتؿ الذم ال يرحـ  عند ىذا يبدأ    
ككجكد الٌرسؿ بيف المحٌبيف أمر محٌبب جدِّا كيجب أف يحسب لو حساب، كقد كاف العٌباس عمى     

ف أ األمناء كاألكفياء كمف صاحبتو أف يككف الٌرسكؿ لىحٌؽ كىك يتشٌدد في ىذه المسألة كيطمب إ
ؿ ػفي كجكب تخٌير الٌرسكؿ كاستجادتو ألٌنو دليؿ عؽ"   :، كقد شٌدد ابف حـزةتتكٌفر فيو صفات معٌيف

( .5) " ، كبيده حياتو كمكتو كستره كفضيحتو بعد اهلل تعالى المرء  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.298ص ، ديكانو_ (1)  

.151،ص نفسو( _ 2)  
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.309ص ،نفسو ( _3)  
 349ص  نفسو،( _4)

  .  34ص  ،  طكؽ الحمامة ،  ابف حـز( _5)

تصرفاتيـ كما ينقمكف إليو مف أخبار، كما بككاف العٌباس يطمئٌف إلى بعض الرُّسؿ كيفرح كثيرنا     
، صاحبتو كاف يعكس فييـ كٌؿ ما يريده مف محبكبتو، ألٌف الٌرسكؿ عنده سفير كحسبو أنو رأل

:                                    كتفٌحص محاسنيا، فكاف يراىا ىك عف طريؽ رسكلو ، يقكؿ  

ب                ٍيني بيا   د سىًعدىٍت       عيفي رسكلي ك يزتي بىالخى [المنسرح]   ًر ػإف وىٍشؽى عى  

  رمػرٌدٍدتي عمدنا  ي طٍرً ًو نىظى  ا      ػا جاءني الٌرسكؿ لوػككٌمـ               

رً ػى  األثأحسفى   يود أثَّدرىٍت ػ ؽ حاسنييا      ـق ػري  ي كجوػوظو                 

وًكـ عم  بصرم   ةن     ػٍذ ميٍ مىوي يا رسكؿي عارمػخي                 ُى   (1) اٍنظير بيا كاٍح
 

  :حيث يقكؿ،كالكتب حالكة خاٌصة ، حنؼ أٌف ألسمكب الغزؿ بالٌرسائؿ األال يخفي العٌباس بف    
 

ذا لـ يىكيٍف  ي الحبِّ سيٍخطه ك  ًر ان      أيفى حالكاتي الرَّدسائًؿ كالكيويًب؟       [الطكيؿ] كا   
 

  : معاتبناقكؿأك حيث م    

[الكا ر]ظمىٍمًت ك يٍمًت ليس لو جكابي         ك     ػككنت إذا كىوىٍبتي إليؾ أشؾ                 

   ابػةو إمػؿِّ جامحػأ كؿي لؾ   كتي نفسي باألماني     أىؽ ىًعٍشتي                 

ابي ػذى الًكتػً  لوىٍعًطفي نيب   إليؾً تي إذا انوي  مني كوابه      رٍ كىصً                   

ٌد ليس يكادي يبؽ                  (3)ابي ػرى الٌوجٌني كالعتثػإذا ؾ ل         ػكأٌف الكي
 

:كأبمغ مف ىذا قكلو       

ٍرفى خطَّد يدم      إٌ  وىمنَّدٍيفى أف يأكيٍمف ً رطاسي            [البسيط]( 4)كـ مف ككاعبى ما أٍبصى      
:كقكلو       

ٍيني                          ـً عى    [مخمـ البسيط]          أٍمالهي  مبي عم  بىناني ىذا كوابي بدم

ُى ًذٍكرى اسًمًو ًلسانينيتي إل  حبيب ؾى                   ٍنوي         أجؿَّد                         (5 ) عى

  
 
ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.223،ص ديكانو_ (1)  

.111،ص نفسو( _ 2)  
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.64_63ص نفسو،( _ 3)  

.228،ص نفسو( _ 4)  

.356،ص نفسو( _5)  

  :الٌزيارة

،  بػ، كمعافو مف القكؿ المعج لعٌباس بف األحنؼ في الٌزيارة نماذج مف الٌشعر الجٌذابؿك      
 مجاؿ الحديث عف الٌزيارة ييجرم ىذا الحكار الٌطريؼ الذم يترٌكز في سؤاؿ  فيإٌنو.  يؽ المطربؽالرٌ 

محبكبتو شخصٌية ، كالجكاب كارد إليو ، في الجكاب نجده يىتىقىٌمص  ، السؤاؿ صادره منو كجكاب
  :                                   فيقكؿ ، محاكينا لغة المرأة كأسمكبيا كخكفيا كدالليا

يارةى،  الت كىي  احكةه  :  متي          [البسيط    ]ارم  ػق يعمـ  ييا كيٍنوى إ ـػالؿٌ :      الزِّ  

ـي بالكاشيف :  كيؼى          ًممكا  _أىٍصنى (1) م كالٌطيبي يىأوييـ ًبأٍسرارمؿٍ كالحى _     سى  
 

  :الكشاة يقكؿككحيف يشكك المترٌبصيف بو      

[البسيط] ـ        سكؼ أٍنظيري مف بيٍعدو إل  الٌدارً ػربى دارًهػمٌرم ؽـكني ػإف يمنـ             

ارً ػسيما اليكل شيًيرىٍت حو  عيًرٍ تي بيا      إٌني ميًحبُّي كما بالحبِّ مف ع             

رَّد جيرانىكـ              و _ما  ى دب_ ـ        لك  ش ائيى ػكاهللي ييٍصًمحي ارم؟ػإ بالي كا   

وى             ٍرتي كوسميمي ب  مارم        دكاػ  ي ًدركف عم  منعي كلك جى    (2) إذا مىرى
 

  :يقكؿ ، كتسمك صكر العشؽ حيف يتشاكى العٌباس كحبيبتو عند الٌمقاء    

ُي ػا شىكىٍكفػإذا الوى ىٍيف            [البسيط] ي عٌفةو  كحديثو مف ىنا كىنا      قي      ػا ما ًنكاوـً  

ـي الٌطٍيري ما نشكك عىكىٍففى بنا                اػفتً ذم ؼي ػاؿى  ا عىكىٍففى بداكدى ػكـ    لك وسم  

(3)اػكف لمٌناس  يما بىٍعدىنا سينىفػوؾ       ا  ػاءي نيٍحًدثيوػا أشيػزاؿ لىفػ ما ت               
        

، فيعمد  ، كأف تطكؿ المشاكاة  الٌمقاء بيف العاشقيف ، كأف تتكٌرر المناجاةتعٌددكطبيعي أف م      
الفصاح عنيا لكي يصير كمعشكقتو أحدكثة الزماف في كؿ مكاف :  يقكؿ ، العٌباس إلى إعالنيا كا   

فىت محٌبويا                      [الكامؿ]        بِّ  ػلممسوياـ بذكرىا الصَّد       ؿ لٌموي كصى  

أىًجدي الدَّدليؿى عميو مف  مبي    ق           ػما  يٍمًت إٌ  الحؽَّد أىٍعًرؼي             

ؿً ةه  مبي ك مبيًؾ بدع           بِّ ػيوجاذباًف بصادؽ الحي    ا              ػ خي  

ُن  ي الشَّدرًؽ كالغربً         ا        فيويادياف ىكنل سيورؾي            (4) أحدكثةى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.224_223ص ،ديكانو( _ 1 )  
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.223ص نفسو،( _ 2 )  

.353ص نفسو،( _ 3 )  
          .95نفسو ، ص_  (4 )

كتبعنا ليذه المعاني التي قصدى إلييا العٌباس ، بؿ ىذه المبادئ التي سٌنيا كالقيـ التي بٌشر بيا، نراه    
، فيجيبو الحٌب بأٌنو سٌيد العٌشاؽ كرأس المحٌبيف ، كيدعك عميو أاٌل  يخاطب الحٌب ككأٌنو إنساف يعقؿ

  :يشفى مف حٌبو ، يقكؿ
[الخفيؼ]بىٌيننا كالكواًب  ي ال رطاًس      ا      ػن كوبى الحبُّي  ي جبيني كواب                 

(1) مٌما و اسي  اإللوأنت  ي الحبِّ رأسي كؿِّ ميًحبٍّز          شفاؾى                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .233، صديكانو _ ( 1)
   

 نىٍفسيَّدة المرأة
حنؼ كقفاتو عند جكانب مف نفسٌية المرأة األكمف صكر العشؽ اٌلتي يعرضيا العٌباس بف        

  :يقكؿ،  في بعض حاالتيا ةالمعشكؽ

[ الطكيؿ]  (1)بي ػـى الشَّدـػعشيرى اٌلذم أل    ميوئ أ  ليتى ذات الخاًؿ وم    ي اليكل               

ـي   ا       ػإذا رىً يىٍت لـ يىٍيًنني ذلؾ الرِّض         (  2)بي ػقي العىتٍ ػًلًعمٍمي بو أٍف سكؼى يٍوبى  

دِّه            بي ػذَّدفٍ ػا اؿػكأسألييا مر اوىيا كلو       ا ػكأبكي إذا ما أٍذنبىٍت خكؼى صى

بي ػا  ؿػجميعان  مـ يفريٍغ إل  غيره   ٍت      ػكلك أٌف لي وسعيفى  مبنا وشاغؿى           

  حشكي أثكاًبػو الحػٌب ـ أرى مثمي   كؿكلـ أرى مىف   يعرؼي الحبَّد غٍيرىىا              
ٍربي ػفه ك  ؽي ػمنؾ لي       أما ًلكوابي مف جػكاب يسٌرنػي         ك  لرسكلي    

ٌبؾي ػـي صى ػًكصاليؾي          (3)ربي ػـي حػـي صدُّي كًسمميؾي ػؾي ؼكعىطى   ل       ػـي ً ؿن ػٍرـه كحي  

ـػي كؿو  ي جكانبؾػ كؿُّي ذؿ ةه        ػـ  ظاظػد اهلل  يؾػكأنوـ بحـ            (4) بي ػـ صى

ذا          بي ػٍ ـي عىتػف ًمنؾي ػإف أدع       زيارىوىكيـ يكمنا يؾي كزكعه ػـ  موـ فػرويؾي زكا   

   ال ىجريكـ ىجره ك  حٌبكػـ حػبٌ  يجرم لكـ عوبه ككصمي لكيـ أذنل              

(5)َي ورل الرِّجؿ وسع  بي إل  مف أيحبُّيو      كما الٌرجؿي إٌ  حيثي يسع  بيا ال مب             

في ثنايا شعر العٌباس تبرز صكرة العٌباس الرَّجؿ الٌناضج الذم يخاطب معشكقتو الٌطفمة الاٌلىية    
  :، فأنشأ يقكؿ ، فيي مشغكلة بمعبيا كليكىا كحديث العشؽ الذم ال يفيمو سكاه

ب ٍثويًؾ  ما دَّد          ػلك كنت وفيميف لىحى  ! يا ليٍعبي         [المنسرح   ] (6)ا ػكاف ىٌي  الغى ى  

ٍمتى ػإٌف اٌلت        اػؿي الكىًذببان كوىؽٍ ػوسيءي ظفٌ             ػةن عػً ًؾ شاؼػم أرسى  

ٌوٍسميـ  أك كاف يحًمؿي الكيويبا             ػ ليذا الرَّدسكًؿ لك بىمَّدغى اؿاكاهن          

بػتُّي  جيعان لوػبً         ـي المُّيعىبا ا           ػن ا  ىكاعىجى مف كاف  بمي يي اًج  

ِـّ  ةو           ػةو ميشىنَّدؼى ػًؾ مف لعبػا ؿى ػم        (7) ت باسـً ًحبَّدوي ليعىبام د  سي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي " األغانيفي كراية أخرل في ( _ 1) .جزء مف عشرة:عشير".   الشَّعب فيمتئـ"مكاف "  الحبُّ فيمتئ  

دع: الشٌعب .  يمتحـ  :يمتئـ         .الصَّ  

" .لعممي بو أف سكؼ يتبعو"  بدؿ "لصٌحة عممي أٌف سيتبعو " : في ركاية أخرل( _ 2)  

  .61 _60ص ، ديكانو( _ 3)
ميؽ كخشكنة الكالـ:  اظةظالؼ( _ 4) .، مادة فٌظ ، لساف العرب الًغمظة كسكء الخي  

  .61ص ، ق ديكاف( _5)
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.إليو اسـ امرأة كىي رسكؿ صاحبتو "  ليعىب.  " لحدثتؾ " بدؿ " لحديثؾ " :  في ركاية أخرل( _6)  
  .67_66ص ،  ديكانو( _7)

  :ٌر نفسٌية عاشقياس ىذه المحبكبة اٌلالىية بعيدة عف إدراؾ أفٌ نالحظ      

    [الطكيؿ](    1)وناميف   ودريف ما ليؿي ذم ىكنل       كما يفعؿي الٌوسييدي باليائـً الصَّدبَّد          

ـى ػكجاىمةو بالحبِّ لـ ت          ـى النَّداًس بالحيبِّ   قي      ػدًر طٍع (2)ك د وركوني أىعم      
    

ككأٌنو يحيا في كادو غير ذم زرع بينما فكز تميك كتمعب ،  ،ء ناعكىذا يكمّْؼ العاشؽ النَّصب كاؿ     
  :يقكؿ

دِّ كالٌمعًب    ؼعٌني _ بنفسي أنت_ارضى          [السريـ      ]   (3) د             ىوىٍمًوني بالصَّد  
  :يقكؿ، كالعٌباس يحفظ غيبة محبكبتو في حالي الغضب كالٌرضى حيث      

[الطكيؿ]       (4)عم  كؿ حاؿو مف ر اء كمف عوب   لغيبيا     ف ؤادم كعيني حا ظا          
 

  :، يقكؿ ، بإرضائيا في مغيبيا قبؿ محضرىا كفائو ليبقى عمييا كىك يبذؿ قصارل     

[الطكيؿ     ]ادؿو        عم  كؿِّ حاؿو مف مغيبو كمشيًد    ػأيحاكؿي ما يير يًؾ غيرى م          

     (5) وعٌمػًد فٍ ػ عف خطأو كاهلل   ع    ٍف جاءى مٌني بعضي ما وٍكرىىينىوي             

كالعٌباس يدرؾ سر النفٌسية المتقٌمبة المىمكؿ كعميو أاٌل يتقمب معيا أك يميؿ، حيث مالت محبكبتو      
ٌد كاليجر، يقكؿ :مف الصَّ  

[البسيط      ]ًد    ػـً كالنَّدؾؤ يا مىٍف كىمٍفتي بو لمٌش     ني جفكةن كىكنل      ـأ كؿي لٌما           

رَّدعًوني غيصىصى األحزاف كالكىمىدً     أشكك ىكاؾ ك  أبغي سكاؾ              (6)! جى  

، كلكنيا  كلكٌف العٌباس كاف يسأـ ممؿ فكز كتقٌمبيا، فينأل قميالن بنفسو عمَّيا تعكد إلى الجاٌدة     
كالعاشؽ الٌصادؽ ال . م نفسيا مف تقٌمب كممؿؼ، فتعكد لتٌتيمو بما  ة لصٌدىا كعتبياؿٌ كانت تجد ع

  : فيقكؿ. ؿ العٌباس كيؤٌكد ذلؾ كيحمؼ عميوث نفسو كخاٌصة إذا كاف ـإلىيتسٌرب الممؿ 

ًمٍمتي ك  كيٍنػ          زي  ك         ـي بالميصاؼػ كاهلًل ما مى [الخفيؼ]        م    ػتي ل ـك سكاكي  

عي ميوىجا يجإٌف  ا        ػن أييا الرٌا دكف حكلي ىنيئ            (7) نبي عف مىٍ جى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .العاشؽ :الصَّبٌ . األرؽ : دمقسالتٌ ".  التدريف " مكاف "ما تدريف" :في ركاية أخرل _ (1)

.68_67ص ،ديكانو( _ 2)  

.69ص نفسو،( _ 3)  

.نفسو ،  نفس الصفحة _  (4)  

.165ص ،  نفسو( _5)  

.155،ص نفسو( _ 6)  
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  .260نفسو ، ص _  (7)

، عندىا يككف عمى العاشؽ أف  ة العٌباس متقٌمبة ال تثبت كال تستقٌر، كما أسرع تقٌمب الممكؿحبكبـ    
  :، يقكؿ يميث كراء المعشكقة  التي تتحٌكـ بيا نفسٌية غريبة

ٌدوىوي ػف أذا كفػأبكي اٌلذم           [البسيط]  ل ر ىدكا  ك ظكني هللمحوٌ  إذا أى    ـٍ    ػم مىكى  

(1)دكا ػلكا مف كدِّىـ  ـحـٌ بث ؿو ما    اٍسوىٍني كني  مٌما  متي منوًصبان               ك  
 

دٌ  كىذا نذير شؤـ بالٌنياية المحٌتمة       ،الفادحب خطٍ يؤذف باؿ ، ، كخمؼ الكعد ، كاليجر كالصَّ
  : يقكؿ

ـي               [ البسيط ]  (2) اكيٍنتي أٍحسىبييـ يك كفى إف عىيدك دؽجاركا عمٌي كلـ يك كا ًبعىيًدًى  
 

، ككاف إف راجع حسابات أٌيامو  كىنا تٌتضح بصيرة العٌباس عمى الحقيقة التي كاف يماطؿ فييا    
 كخيانة المحبكبة عاشقيا تسٌمـ حياتو .  مع فكز، فإذا ىي تشير إلى معالـ كاضحة تؤكد خيانتيا

فالقمب بعدىا يحترؽ كال يقكل  ،  قطٌ ة، كال يعكد بعدىا يأمف امرأ إلى ثكرة شؾ ال نياية لياكتحيمو 
:                                                                     ؿ عمى حٌب جديد آخر، يقك

             
ٌير الدَّدىري ذاؾى الحبَّد ألكانا         [ البسيط    ]ليس الحبيبي عم  ما كنتى وىٍعيىديهي         د غى  

( 3)ا  ػ كلف يعكدى إل  ما كافى ما كاف ةىُن        ػفي باكيػ وزاؿ عميو العيف ؿ       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.142ص ، ديكانو_ (1)  
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. نفس الصفحة نفسو،( _ 2)  

.305ص نفسو،( _ 3)  

:ف حديث العيك  

. كليا أسمكب خطاب ال يفيمو إاٌل العاشقاف المتكاجياف.  لغة العيكف معركفة عند العٌشاؽ     
، اإلفصاح كالكتماف إلى غير ذلؾ مٌما ديرّْب عميو العٌشاؽ  ، الٌسخط كالعتب الٌرضى كالغضب
يقكؿ .  بحيث يتحٌدثكف صمتنا كيفيمكف حيث ال يفيـ غيرىـ مف الحاضريف، كمارسو المحٌبكف 

  :العٌباس

[الطكيؿ     ]ـي ػكته كاليكل يوكؿٌ ػا       كنحف سؾػويحدِّثي عٌنا  ي الكجكه عيكنيف               

ف              ـي ػس ييٍعؿى ػا لينػا بيفػا      كذلؾ  يـػكنغ بي أحيانان كنر   بطرًؼًُ  

ـي ػبي كوىفوى ػا ويجيػا عفٌ ػ أعيينيف    غو      ػوَّد ىٍينا رم ةن مف ميبؿِّ ا ما              إذا  

فىٍحنا وىكىرُّيمنا     كذك الكدِّ عف  كؿ الًعدا يوؾإك             ـي ػف عىرَّدض الكاشي صى   (1)رَّد

  ، عيكف في قكؿ أقرب إلى تشخيص حاؿ المحٌبيف منو إلى حديث المحٌبيفؿكيعٌبر عف حديث ا     
:يقكؿ  

[الطكيؿ    ]كل ػص مف يوخيدٌؿ عم  ما بالمحبِّ مف اليكل      و مُّيبي عينٍيًو إل  ش            

ف             (2)    يخف قً  مىر الحبَّد الذم  ي  ؤاًدًه         ٌف اٌلذم  ي العيف كالكج أكا 
  
كىذه العالمات ال تخطئ صاحبيا، : "كيتحٌدث ابف حـز عف عالمات الحب كآثاره الٌدالة عميو      

فأكليا إدماف النظر ، كالعيف باب الٌنٍفس الٌشارع .  كلمحٌب عالمات يقفكىا الفطف كييتدم إلييا الٌذكيٌ 
، ينتقؿ بتنٌقؿ المحبكب ،  ، فترل الٌناظر ال يطرؼ كىي المينقّْبة عف سرائرىا كالميعرٌية عف بكاطنيا

(                          3)" ، يميؿ حيث ماؿ كالحرباء مع الشمس كينزكم بانزكائو  

:                                                      كقد عالج ابف األحنؼ ىذه العالمات بقكلو 
     

ـي إشػٍ ك ىؼ           [الطكيؿ   ] ًبصابًر  ليس ك  نظرنا كالطَّدرؼي      ارنة    ػتي بيا   أسوطي  

لشيء سكل إيمائيا بالمحاجرً       ما طىرى ىٍت عينامى لما وعٌر ت                  

    (4)را           ما مىمىكا  يضى الدُّيمكًع البكادر ػاًف ثـ وىناظػوكا ىؼى معشكؽ          
 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.323ص ،ديكانو( _ 1)  
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.42ص نفسو،( _ 2)  

(3 _ )، .11،12ص طكؽ الحمامة، ابف حـز  
.192ص ،ديكانو( _ 4)   

  : يقكؿ فيو العٌباسؼ حضرة المحبكب فيأما ما يصيب العاشؽ    

ًر؟   ىؿ وذكريف  ىدىٍوؾ النَّدٍفسي مجمسىنا               [البسيط] (1)يـك الٌم اء  مـ أٍنطٍؽ مف الحىصى  

ـي الطَّدرٍ            ذىرً حى  حكلي حيفى أر ىعيوي     بي يا عميؾ، ككؿُّي الحزـً  ي اؿؼى   أر   

شغىٍمًت  مبي  مـ أ ًدٍر عم  النَّدظىرً   :     ىعىٍدتى  مـ ونظير   متي ليا:  الت            

ق          ُى (3) كال مبي أعظـي سمطانان مف البصرً     ( 2)قي ػغطٌ  ىكاًؾ عم   مبي  ٌدؿَّد  

  : يقكؿ العٌباس ،، كصمت ىذه العيكف أبمغ مف كٌؿ كالـ كلمعيكف لغة ال يفيميا غير العٌشاؽ    

ٍرًونا حيف نمو ي        كنحف سؾ         ك ـي لك أٍبصى [الطكيؿ     ]ـ   ػا نوكؿٌ ػكته ًخٍموفػأي ًس  

  (4)ورل أٍعييٌنا ويبدم سرائرى أنفيسو        مراضو كدمعان بعد ذلؾ ييٍسجـي           

فإٌنو  "، أٌما إذا تحٌدث العاشؽ   صمت الٌمسافأـالٌصمت لغة العشؽ سكاء كاف صمت العيكف      ؼ
 كاإلنصات، كأف التكٌمؼ لىيىٍستىبيف لمف يرمقو فيو،   كلك تعٌمد غير ذلؾمحبكبوال يكاد ييقًبؿ عمى سكل 

ٍف . ، كخرؽ العادات بو ككأٌنو عيف المحاؿ ، كاستغراب كٌؿ ما يأتي لحديثو إذا حٌدث كتصديقو كا 
ٍف جاك،  كذب ٍف ظمـ، كالٌشيادة لو كا   كجو مف كجكه القكؿ مٌ ، كاتٌباعو كيؼ سمؾ ، كأر مكافقتو كا 

   (5.)"تناكؿ
:                                   كيقكؿ العٌباس أٌف الٌنظر ىك الٌسبب في انكشاؼ أمره       

ـى ً ياموي نظ ػأ                      [ كا رؿمجزكء ا]    ٍعدم عم  بصرم؟ مي  مف  رم     ػا  

وعرَّدض لي اليكل ًغرنا       شٌيبني عم  ًصغىرم                       

(6)  كيؼ أً رُّي مف  ىدىرم  درنا     ػككاف ىكاًؾ لي ؽ                       

ا        :يقكؿ، إٌف نظرة محبكبة العٌباس قد سمبت فؤاده كتركتو مريضن  

[رؼالكا   ]م     كغادر سىيمييا جسمي جريحا  ػ ب مبأكدتٍ أيا لًؾ نظرةن                        

نكا ال ركحام كانت بعض ما   ميتى أميروي جادىٍت بأخرل                          

ـٌ ػ  ٌما أف يككفى بيا شفائ                        (7)ا ػا أف أمكتى  أسوريحػم    كا 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ر( _ 1) .العٌي في الكالـ: الحىصى  

.حٌيرة أك سيا قمبو مف العشؽ: لَّيىودى _  (2)  

.185ص ، ديكانو( _ 3)  

.318ص  نفسو،( _4)  
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.12 _11ص طكؽ الحمامة، ،ابف حـز( _ 5)  

.224ص نو،اديك( _ 6)  
.129_128ص ،نفسو ( _7)  

:يقكؿ   ، كلمعٌباس أبياته جميمة في حديث بيف القمب كالعيف       

[السريـ     ]!  ما لنا ذنبي :  ا  جميعنا  بي     ػاف كال ؿػـ العيفػاخوص                   

ـٍ ػبينكيما ق      ةن كػنفسي ذىىبٍت عىف :   متي                      (1) بي ػذا كذا لى

  بُّي ػبى لي أٌييا الصَّد فٍ رىٍت       ذى ػمي موي أٍبصى  :   اؿ  مبي                 

؟ػسىًمٍعًت اؿٌ  :   متي لمعيفً                   ذم      يحكيًو عف ناًظرًؾ ال مبي  

   (3)ككاف مف خجمويا السَّدٍكبي  ا     ػعند م الي لو(2) اسوعبىرت                 
 

ما يككف في بعض األكقات مرحمة اآلالـ كطريؽ بٌ ، رق إٌف ما تسكقو العيكف كما تتحٌدث ب    
    :يقكؿ العٌباس العذاب،

ـي  تى      إٌني أخاليؾى بىٍعدىا      يا نظرةن كانت عميؾى بمٌيةن                  [ الكامؿ ]  (4)سمى  
 

  : كلكف ؛، كقد كاف رىضيَّ الباؿ قبؿ حٌبو لـ يسمـ العٌباس ، كلف يسمـ      

[الكا ر]ـٍ        سا ىت نظروي سى ىمنا دخيال   ػنىظىٍرتي كليس بي بأسه إليؾ                

  ػم ًحياضى المكت طىٍر ي      ككاف لو عم   ومي دليف أكردى               

   ػسبي_ ب يٍدرةو منو_ا       إليًؾ ػن   ٍف يجعؿ ليى الرَّدحمفي يىـك              

ٌ  ؿ               ًممٍت مف المكركه نفسي      كا    (5)  ػٍش إٌ   ميػً ـ أعػ  د سى
 

 كأكصمتو عيناه إلى ،ككاف العٌباس سميمنا معافى، فمما أبصرىا أكصمو نظره إلى العمؿ الٌدخيمة     
.                                                                                   المكت  

 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.أخذ الشيء قيرنا كقسرنا:  عىٍنكىة( _1)  

.تيطاؿ الدمع :السٍَّكب.  أم الدمكع ، ذرفت العبرات : استعبرت( _2)  

.109ص ،ديكانو_ ( 3)  

.318ص نفسو،( _ 4)  

.303،صنفسو _  (5)  
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، فديكاف العٌباس يزخر باألبيات المعٌبرة الجميمة التي  كالحديث عف العيكف كالٌنظر كالٌدمكع يطكؿ    
كتمٌنيات بالكصؿ  ، كبكاء ، كحنيف ، كشكؽ ،  كفراؽ ،أبدع في كصؼ ما يعانيو العاشؽ مف لكعة

.كالٌمقاء  
 

  :كأختـ الحديث عف حديث العيكف بيذه األبيات     
 

رَّدتػٍ مَّد الٌموىيػإذا لمتي عيفى            [ الطكيؿ    ]اػليـ ال مب :بجسميى  يكـ  الت لي   ا     ػف أ ى  

وا   : أف ليٍمتي  مبي  اؿ            ا؟ػعميؾى اٌلذم وم   كلي وجعىؿي الذَّدنب     عيناؾى ىاجى  

اػ، أكرىثوماني بيا عيٍجب نىعىـ :   اؿ  ا     ػأنت عىًشٍ وىو : ك الت لو العيناف            

ٍذبا:   الت لو العيناف           (1) اكفيؼ عف اٌلوي      مف البيٍخؿ ما وىٍس يؾى مف ريً يا عى  

ـى كما بات ال طا يخرؽي السُّييب     (2)لك ويًرؾ ال طا:   اؿ  ؤادم عنؾ            (3)اػلنا  
 

رٌد قمبو الكزر إلى عينيو  ، إف ماؿ إلى قمبو يمكمو عمى ما يمقى ، فالٌشاعر في حيرة مف أمره     
نىٍتوي العيناف؟، الٌمتيف أثارتا مكاجد العٌباس                                    فكيؼ يحٌمؿ القمب ما جى

كلك لـ يفعال ذلؾ لما بات . ق إلى حٌبياا كالحقيقة أٌف عيف الٌشاعر كقمبو مٌعا ىما الٌمذاف استشار    
.                                                         كلـ يٍعمىٍقيا، فال يريـ عنيا.  طريح اليكل

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .اع المحبكبة عف إباحة شفتييا لمحبيب يقبٌميمامتفكناية عف ا:   ما تسقيؾ مف ريقيا عىٍذبا( _1)
.الفمكات الكاسعة : الٌسيب.   طائر بحجـ الحماـ : القطا_ ( 2)  

.91 _90ص ، ديكانو ( _3)  
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:صكرة المرأة المعنكٌية  * :المبحث الٌرابـ   
. واة  صرٌية مور ة منٌعمة   

شعر العٌباس العاشؽ يرسـ لممعشكقة صكرة بارزة كاضحة ، أصبحت حكاية كؿ زماف  كمكاف       
كأٌكؿ مالمح صكرة المحبكبة كحياتيػا ، . ىكذا أراد ليا عاشقيا " فكز" ، كمعشكقتو اسميا الرمز 

. مكاف إ امويا : نتعٌرؼ عميو مف خالؿ شعره ، ىك  
، يقكؿ  رب دار المعٌم " عسكر الميدم " شط دجمة ، كبالوحديد شر ي  شر ي      تقع دار فكز 

:العٌباس   
[الطكيؿ]     (2)       إل  النَّدفس مف أىٍجًؿ الحبيًب حبيبي (1)      أىيا ساكني شر ي دجمىة كمُّيكـ   

: ، التي ىي دار المعٌمى ، فيقكؿ دار الخال ة المعٌظمة      كعمى كجو الٌتحديد قرب   
   [الخفيؼ]           إٌف بالٌشطِّ نحك داًر المعمٌػ           لىغىزا ن إل  ال مكًب حبيبػا            

(3)           منزؿه أىشر ىت بساًكنو األرضي         كأىٍش ىٍت بو العيكفي ال مكبا  
:       كتقع كذلؾ كما يقكؿ   

[الطكيؿ]   (4)         أ  إٌنما أ ن  الٌدمكعى وىمفُّيوي      إل  الجانًب الشر يِّ مف عسكًر الميدم  
:       كيذكر ابف األحنؼ أف فكزنا كانت جارة ألىمو ، يقكؿ   

[الطكيؿ] (      5)" سيبً "أك بمذٌنب " شطٍّز "           كأف لـ وكٍف  كزه ألىًمؾى جارة      بأكناًؼ   
:        كيقكؿ   

[الطكيؿ]    (6)"الٌدربا"ك " جيحاف"         لنا جارةه بالمصًر وي ٍحي كأنَّديا      مجاكرةه أكناؼ   
:       كيؤٌكد ابف األحنؼ ىذا الجكار، فيقكؿ   

طو      جيرافى  [البسيط]  (7)"جيحانا"مف جيراف " دجمةى "        ما أ درى اهللى أٍف ييٍدني عم  شىحى  
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       فيؿ يعتبر ابف األحنؼ فكزنا جارتو دارنا أك بمدنا ؟ ىي في شرقي دجمػة ، كىػك في أرض 
 ، كشعره يرسـ ليذا الٌتعارؼ بغدادجيحاف التي يحٌف إلييا كيعتبرىا بمده ، الكاضح أٌنو عرفيا في 

.صكرة كاضحة   
ذا كاف في شعره ما يدٌؿ عمى أٌنيما الكصؼ        شعر العٌباس يدٌؿ عمى أٌنو عرفيا عف طريؽ  ، كا 

فبات الكصؼ الكسيمة . لعبا طفميف ، كقد يككف ذلؾ قبؿ أف تحتجب عنو عند بمكغيا طكر الٌصبا 
. إلييا التي تعيد إليو أٌياميا فتعٌمقيا قمبو مف خالؿ صفاتيا ثـ رآىا فكانت تمؾ الٌنظرة بداية اآلالـ 
: يقكؿ   

ـى بي الحبَّد  كؿي كاصفةو             يا ليوىيا لـ و ٍؿ كلـ وىًصًؼ  [المنسرح]     (1)           أك   
:      كمف خالؿ ىذه الصفات تعٌمؽ بيا فقاؿ  

يفي كال دىري  [البسيط](    2)           يا مف وعٌم ىوي  مبي كلـ يىػرىهي            ًإٌني دعاني إليًؾ الحى  
 

     كبعد الكصؼ ال بٌد لمعاشؽ أف يرل مالمح المعشكقة ، فإٌما أف تتحٌقؽ مالمح الٌصكرة التي 
كلكٌف فكزنا كانت فكؽ ما يشتيي ؛ كلكف عميو أف يعرؼ أكالن إف . رسميا ليا في قمبو أك تصدمو 

:كانػت ستقبؿ حٌبو أـ ال ؟ يقكؿ   
ًؿ نظػرةو        إلييا ىكاىا  ي خفاءو ك ي سىٍوػر     [الطكيؿ]       أظيػفُّي سأيبػدم عنػدى أىكَّد  
ف غىً بىٍت منو أيًحمتي عم  السُّيٍكرً  (3)          ف ًر يىٍت كاف الرِّ ا سببى اليكل     كا   

 
ٍتوي حتى اطمأٌنت إليو ، فقاؿ  :    كيبدك أٌف فكزنا قد بادلتو ٌحبان بحٌب بؿ إٌنيا شىٌجعتوي عميو كأٍغرى  

ـي        حو  إذا أي ظكني ًلميكل رى ىػدكا             [البسيط] (4)أىبكي الٌذيفى أذا كني مكدَّدوىيػ  
(6)  عدكا(5)           كاٍسوىني كني  مٌما  متي منوصبان      بث ًؿ ما حٌممكا مف كٌدىـ  
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    فحيف عمقيا العٌباس كاف ناشئنا صغيرنا ، ككانت ىي كذلؾ حيف شٌيبتو قبؿ األكاف ، كما يدٌؿ 
:شعره ، يقكؿ   

يػا مف وعٌمٍ ػويػو ناشئنا           ىًشٍبتي كما آف [المو ارب](   2)لي أف أىشيبا( 1)              كى  
:     كيقكؿ   

ـى ً ػياموي نىظىػرم               مف ييٍعدم عم  بىًصرم     [مجزكء الكا ر]              أى ػا  
(3)              وعٌرضى لي اليكل ًغرًّا                 ىشىيَّدبىني عم  ًصغرم  

   ككاف العاشقاف يمعباف كيميكاف مثؿ أم ًتٍربىٍيف ، فيك يصؼ ىذا الٌميك بعد أف مٌرت بيما األٌياـ ، 
:فيقكؿ   

[الكامؿ]                 يا  كزي ىؿ لًؾ ٌأف وعكدم لٌمذم           كيٌنا عمًيو منذي نحفي ًصغػاري    
نػا؟           كلنػا ًبذاؾ مخا ةه كًحػذار                   ىؿ وذكريفى بداًر بكرو لىٍيكى
مػكةو            مثؿى الفراًخًُ وزي ُّييا األطيػاري  ٍيف ًبريً نا  ي خى                   موطاًعمى
وي مونكِّػرنا             كعمٌي  ىٍركىا عاوؽو كًخمػاري                    أـ وذكريفى ًلديلجى
ـى كأىنَّدػوي             ذىىب الٌنياري  ال يككفي نياري  ٍدتي أفَّد الٌميؿى دا ًُ دى (4)                   ىكى  

 
ا ، فيما يتعٌمؽ بأصميا كأسرتيا  مٌما يدٌؿ عمى .    كفي شعر العٌباس إشارات تزيد صكرة فكز كضكحن

:يقكؿ . عربٌية نازخة إل  العراؽ مف بمد عربي آخر أٌنيا   
ٌ اري       [الكامؿ]              ما كاف أىشأىـى منز  كيٌنا بػو             ومؾ العىًشيَّدةى كالًعدا حي  

داري " بزكراءى المدينةً "              مىدىنٌيةه أمس  العراؽي محمَّديا             كليا   
(5)"نزاري "              أدن   رابىًونا إلييػا أٌننػا              شخصاف يىٍجمعينا إليًو   

 
:كلػفكز أخ تظير صكرتو في شعر العٌباس كىك ثائر لقٌصة عشؽ العٌباس ، فيقكؿ   

ـى يىٍرصديني أخكًؾ بسًيًفو       كالٌسيؼي يمنىعيني كوىٍمنىعيوي يدم [الكامؿ]       (6)          أٌيػا  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ا في عٌميا الثٌائر ثكرة أخييا  :      كيقكؿ أيضن  

[البسيط]( 1)     أنػا كعمُّيؾ مثػؿي الميٍيػًر يمنىعيػوي       مف  كًوًو مىٍرًبضي المسوىٍأًسًد الٌ ارم  
صػدارً  و (2)    لك كنتى يا عٌميا حرٌافى  (3)سىرَّدؾى أف        وحيػا ب ظمػاًء إيػرادو كا   

:      كيقكؿ في أىميا ، كىـ غير راضيف عف تمؾ العالقة   
ٍبمي ـي لك بافى مف حٍبمًيا حى ٌني أرل أىىمي جميعنا كأىمىيا          يىسيٌرىي   [الطكيؿ]    (4)        كا 

:      كيقكؿ   
[البسيط]      يا  كزي أىميًؾ  مكني   ٍمتي لىيـ           أىدُّيكا  ؤادم أىدٍعكيـ غيرى مىٍزجػكًر       

يمي ك  راحةه مف طكؿ وعزيرم        يا أىؿى  كزو أمىا لي عندىكـ  ىرىجه ؟         كى
ـي         نفسي الفداءي ًلًوٍمؾى الٌدكًر مف دكرً  (5)      يا أىؿ  كزى اٍدً نكني بيف دكًركي  

 
:     فكز إذف مف عمقيا قمب العٌباس ، كىاـ بيا ، كعاش لحٌبيا كمات فيو كىك يقكؿ   

ٍ وييا       أىٍنظري إٌ  ميثِّمىت حيث   [الطكيؿ]       (7)أٍنػظيري ( 6)     كما عىرى ىت لي نظرةه ميذ عىرى
 

ف كاف يبرؽ مف       كمضت معو فكز في الٌتجربة العشقٌية ، كقد اكتنفيا آالـ الحٌب كعذابو ، كا 
لكٌف العٌباس العاشؽ ، كالفٌناف المترؼ كػاف يمٌكف . خالليا لحظات سعادة سرعاف ما تزكؿ كتتالشى 
كىك يعمـ بحٌس العاشؽ المرىؼ ما لمٌتيادم مف . عشقة بألكاف عصرٌية زاىية متجٌددة تجٌدد العصكر

. أثر في ربط القمكب المتحاٌبة ، فصكر في شعره ىداياىـ   
                           
:      يبدك أف العٌباس كاف يطمب مف فكز ىدايا معٌينة لتككف سمكاه كعزاءه ، فيك يقكؿ ليا   

[الخفيؼ]            ػكزه ماذا عميًؾ أٍف ويٍؤًنسيني            بح ابو أك خاوـو أك كشػاًح   
(8)          إف دخمتي البسوافى أىٍذكىٍرني ريػ            ػحيؾ ريحى النَّدسريًف كالوُّيفاحً   
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:     كيدٌؿ شعره عمى أٌنو كاف يعطييا خاتمو لتعٌضو كيمبسو بعدىا تعكيذة ، فيقكؿ   
[المديد]                  خاوـه لي ما لىو أىثػره                   يو مف عٌض الحبيًب أثٍر         

كًء  مػرٍ                     سطعىت بالمسًؾ دارويوي                كأ اءت مثؿ  ى
ٍنويو كي   يراهي بشػىٍر  دو               صي (1)                   ىٍيكى كالٌوعكيذ  ي عى ي  

 
     كىذه الحاجات رغـ دٌقتيا فيي تيدخؿ إلى قمب العاشؽ األمؿ كالحياة ، كقد كاف العٌباس يطمب 
:مف معشكقتو قبؿ سفرىا أشياء تزٌكده بعض ما فيو ريحيا فيقكؿ فيما يتبادالف   

ـي                   [الطكيؿ]ك د كنػتي لمػا آذىنىٍوني ًببىٍيًنيػا       كمٌرت بذاؾى البارحاتي األشائ  
ـي  ٍدتي منيا بعضى ما  يًو رييحيا      كزٌكٍدوييا كال مبي حرٌافي ىائ                   وزكَّد
ـي  (2)                  مي عندىىػا بػرده وسكِّفي  مبىيػا      بو كليا عندم ح ابه كخاو  

 
ا      كال بٌد أف تنتاب المعشكقة لحظات تحٌس فييا بالٌميفة العارمة إلى عاشقيا ، حيف يككف مخمصن

إخالص ابف األحنؼ ، عندىا تتفٌنف في إرضائو فتختار مف اليدايا المعٌبرة ما تحٌس أنيا تسُّرهي 
:كتيسًعديه يقكؿ العٌباس في ىدية مف ىداياىـ   

[الخفيؼ]             إٌف  كزان لٌما أواىػا الجكارم              يوباكىػٍينىني ًلما  ػد شىجانػي   
             كوعٌطٍفنىيا عمػٌي كيحًمفػٍػػ              ػفى عم  ما ذكػٍرفى باأليمػافً 
غىٍوػوي               ػكؽ وٌفاحًة عمػ  ريحػاف مىت بالمبُّياًف  ػد مى ى (3)            أىٍرسى  

             كًبًمٍسكاكيا اٌلذم اخواره المٌػ              ػو ًلفييا مف أطيػبى األغصاًف 
ا مف الفػٍر              دىٍكًس  احت مف ريح ذاؾ المُّيبافً  ٍدتي ريحن جى               كأٌني كى
             ككػأٌف المسكاؾى مسكاؾى  ػكزو           أخمصي الٌنبًت  ي رياًض الًجنػافً 
(4)            أمُّي شيءو يا  كـي أطيبي  ي شي           ءو سى ىٍووي مف ريً يػا  ىس انػي  
(5)            ليت شعرم ىؿ لي إلييا سبيؿه             أراىػا  ي خمػكهو كورانػي  
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    أٌما حيف تغضب المعشكقة عمى عاشقيا ، فإٌنيا تينًزؿ بو ميٌر العقاب ، كعقاب فكز لمعٌباس أٌنيا 
:ردَّت عميو ىديتو ، فقاؿ   

  [الكامؿ]             رٌدت عمٌي ىػديةن لػك أٌنػيػا        بىعىثىت إلػٌي بمثمػيا لػـ أىٍرديًد     
إٌني  د ورٍكتي غىكايوػي       اذىٍب لشأًنؾ راشدان لـ ويطىػرىدً :              كو كؿ   

               د كنتي أل   مف أخي كعمكموي       يػًؾ األذل بشويمػةو كويػدُّيدً 
عىػت       نفسي لحٍسًف وصبُّيرم كوجمُّيػدم رى باطمي كوىراجى                اليكـى أىٍ صى
(1)              كأٌنمػا شيػٌؽ الفػؤادي بمػديةو        سمىٍيف منػو لغػائرو كلمنًجًد   

 
ٌد ىدٌيتو ، ألٌف المعشكقة تخشى عمى نفسيا بسبب        اآلالـ كٌميا تنتاب قمب العاشؽ حيف تيرى

رنا قد يقبمو المنطؽ ، يعكد العاشؽ  كيفسّْر . اليدٌية  أٌما حيف يرٌد العاشؽ ىدٌية معشكقتو فإٌف لذلؾ مبرّْ
: فمو أف يتشاءـ ، أك يتفاءؿ ، كلكٌنو ىنا متشائـ ، يقكؿ . كٌؿ شيء   

                                
ـي       ـى وىٍ طىػ [الطكيؿ]           كلٌما كىىىٍبوـي خاومان  ىػرىدىٍدويو          ًلمعر وي أٌف الخكاويػ  

( 2)            أىدم سكاكان مٌس  اؾ   ٌنو          ييسىكِّفي ناران  ي جكل ال مًب ومذىعي   

 
ا عمى نفسٌيػة العاشػؽ       ىدايا العٌشاؽ أعظـ تعبير عٌما في قمكبيـ ، كنكع اليدٌية يدٌؿ أيضن

حساسو ، كما عرفناه في ىدايا العٌباس كفكز ىك الٌرٌقة كالٌشاعرٌية العصرٌية ، فيبدك الخكؼ  كعكاطفو كا 
:        كالقمؽ مف أدنى أمر يتعٌمؽ باليدٌية ، كالعاشؽ يفٌسرىا بمشاعره ، كيزنيا بميزاف قمبو ، يقكؿ 

                                                                            
ة              بك  كأىشفؽى مف عيا ػًة زاجًر      [الكامؿ]              أىدل لو أحبابيوي أورجًّ  

(3)               موطٌيرنا لٌما أوىٍووي ألٌنيا             لكناًف باًطنييػا خالؼي الٌظاًىػرً   
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لى جانبيا صكرة العاشؽ الفٌناف        كتبرز بكضكح مف شعر العٌباس صكرة فكز المترفة المنٌعمة كا 
 إلى الحجاز في سفر موكاصؿالمترؼ ، فيي إلى جانب ككنيا مف رٌبات الخدكر كالقصكر فيي في 

. مكاسـ كثيرة غير مكسـ الحٌج ، يكاد يككف ىذا الٌسفر أبرز ما يمٌيػز صكرتيا في شعر عاشقيا 
فنحف ال نمبث أف نراىا عائدة مف سفر حٌتى تعكد إليو مف جديد ، كىي في سفرىا المعشكقة المتمٌيفة 

:            يقكؿ العٌباس . إلى عاشقيا ، كلكٌنيا ال تمبث أف تعكد إلى صٌدىا حيف تعكد مف سفرىا 
                                                                             

[الطكيؿ]               أىزيفى نساًء العالميػفى أىجيبػي       دعاءى مىشكؽو بالعراًؽ غريًب          
ـي  ي مشيدم كمغيبي                  سأحفظي ما  د كاف بيني كبينكـ       كأرعاك
مكـ عنػو كذاؾ ميذيبػي                  ككٍنوـي وىزينكف الًعراؽ  شانىػوي        وىرحُّي
                أ كؿي كدارم  بالعراًؽ كداريىا        حجازٌيةه   ي حٌرةو كسييػكًب 

كا ـو  لػكبً (1)               س   منز ن بيف الع يًؽ كى (2)     إل  كٌؿ أيٍطـو بالحجاز كى  

 
:     كتعكد فكز كيعكد معيا صرميا كعتبيا فيقكؿ العاشؽ   

ٍيػفي لممػرًء ييٍجمىػبي    بِّكػيـي كالحى [الطكيؿ]             أىلىـ وعممي  يا  ػكزي أٌني معػذَّدبي     ًبحي  
              ك ػد كنتي أبكيكـ بيثػربى مػٌرةن     ككانت مين  نفسي مف األرًض يثربي 
ـي كوجنُّيػبي  ٍعويػـ       أوانػي صػدكده منكيػ (3)             أيؤىًمميكيـ حوػ  إذا مػا رجى  

 
     ككثيرنا ما كانت فكز تكتـ خبر سفرىا عف العٌباس ، كىذا مف أعظـ ما يؤلـ العاشؽ كيميب ناره، 
: يقكؿ ابف األحنؼ   

كاح كبٌكركا               [الطكيؿ]   (4)ىـي كومكني سرَّدىيـ حيف أزمىعػكا       ك الكا اوَّدًعدنا لمرَّد  
ـٍ ذلؾ اليكـي الٌػذم أىوىذكَّدػري  زىني أٍف كاف آخػرى عيًدنػا      بي                كا حى

ف كاف منيـ شانئه يوذٌمري  ٌني ألىكل أف أرل بعضى أىىًميا       كا    (5)             كا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مكاف في ناحية: كاقـ . كاد بالقرب مف المدينة : العقيؽ " . دعاء طٌيب : سقى " . ككاقـ " بدؿ " كراقـ : " في ركاية أخرل _  (1)  
.  جمع لكبة كىي الحٌرة مف األرض " : لكب . " الحصف " : األطـ . "        المدينة   

  .47_45 ، ص ديكانو –( 2)
  .52نفسو ، ص _  (3)

" .سٌرىـ"بدؿ  "  سيرىـ: "في ركاية أخرل كردت في األغاني _  (4)  
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مف ىنا كىناؾ ، كيسأؿ المسافريف إلى الحجاز .      كبعد أف تسافر فكز يتمٌيؼ عمى تسقُّط أخبارىا 
:ككٌؿ ىذا كىك ال يمٌؿ الحديث ، يقكؿ . كاآليبيف منيا   

 
بِّػركنػي عػف الحجػاًز   ٌنػي        أرانػي أمىؿُّي ًذكػرى الحجػاًز    [الخفيؼ]             خى  

              كانعوكا لي ما بيػف بيٍطحافى  المسػ       ػجدى ما حػكلىوي كمػا ييػكازم
ػا       كاف يىشفي المػكعكدى باإًلنجػاز                إٌف  ػي بعض ما ىنػاؾ لشخصن
ػا      حػاؿ بيني كبينيػا بالمخازم (1)              ومػؾ  ػكزه   ٌبػحى المػوي شيخن  
ُي الفػؤاًد ذاتي اىوػزاز ُي (2)               ىبػالئػي مػذ  ار ىٍونػي طكيػؿه      كبنػاتي  

               كدمكعي  ػد أخمى ىٍت مػاءى كجيي      ك ػؤادم كالػرٌاكػب الميجوػازً 
ػًفػراتو       ميٍث ػالًت األىٍكفػاًؿ كاألعػجػازً  زىٍت  ػي خػرائػدو خى                بىرى
ػكازم (3)              كومٌنػت ل ػامى  ػكزه كدكنػػي       ىمىػكاته وحاري  ييػا الجى  

مػٍصػػ      ػفى ليا  ي الدُّيعاًء غيرى ىكازم ـٌ  يٍمػفى كأىخى                 ىوىبػاكىٍيفى ثػ
(4)              جمػـ المٌػوي بيػف  ػكزو كعٌبػا       سو  ىعاشا  ي ًغبطةو كاعوػزازً   

 

:     كيصمو أحياننا خبر سفرىا فيعـز عمى مالقاتيا لكداعيا ، فيقكؿ   
داًعيا         كى ؿو            ا ًصٍد سبيؿ ل ائيا كى [الكامؿ]           إٌف المميحةى آذىنىػت ًبوىػرحُّي  

(5)           آنىسىٍت مف  مبي الغداةى وشوُّيونا            بكيتي  بؿ وىشوُّيًت اسوجماًعيا  
(6)           إٌف اٌلوي سكىنىت  ؤادىؾى كاعبه           حكراءي وسويري كجيىيا ًبًذراعيا  
(7)            ككأٌنيػا جنٌِّيػةه ككػأٌنمػا           ىيٍدؿي الكركـً ومكحي وحت  ناًعيا  

 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا : " في ركاية أخرل _  (1) ا " بدؿ  "  شخصن " .شيخن  
" .مذ " بدؿ " إذا : " في ركاية أخرل _  (2)  

.الكحش أك اإلبؿ : الجكازم _  (3)  
  .226 _ 225 ، ص ديكانو( _ 4)

.اجتماع الٌشمؿ : استجماعيا " . آنىست " بدؿ " أنسيت " في ركاية أخرل _  (5)  
".سكنت " مكاف " سمبت : " في ركاية أخرل _  (6)  

  .248 ، ص ديكانو( _ 7)
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ذا سافرت فكز كلـ تكٌدعو فإٌنو يعتب عمييا عتب المشتاؽ المكلو ، فيقكؿ  :     كا   
ت منػو لػذاؾ مداًمعيػوٍ           ٍرني ميكدِّعنا         ػد  ًرحى [الطكيؿ]  (1)عفا اهللي عمَّدف لـ يىزي  

طيٍر يوي       رحابه  أٍمسىت  ي الحجاز مراًوعيػٍو            غزاؿه رع  نٍبتى العراًؽ كى
ـي شا عػنا       كلـ يرضى مٌنػي ريشكةن  ىأيصاًنعيػوٍ             ككاف أميرنا   ييشفِّػ
           طىًرٍبتي إل  أىؿ الحجاز ك د بدا       سييىٍيؿي اليماني كاٍسوىيمٌػت مطالعيػوٍ 
مكبو كصديريه       عميؾى سالـه ما حػال البػرؽي  ًمعيػٍو             أواني كوابه مف خى
          شكا ما بو مف شىٍكً ًو  ي ًكوابًو        كأىٍكثىػري منػو مػا ويًجػفُّي أى اًلعيػوٍ 
           ظؿَّد ييناجينػي الكوػابي كأٌنمػا       ويحػرِّؾي لي حرؼى الًكواب أىصاًبعيػٍو 
اًدعيػوٍ  يَّدػةو       يخػادعييا عػف نفًسػًو كوخى (2)          ىًبتُّي كأٌني ميمًسػؾه رأس حى  

:      كتتأٌخر فكز في الحجاز ، كتطكؿ فييا إقامتيا ، فيتعاظـ شكؽ العٌباس كلكعتو كتمٌيفو ، كيقكؿ   
ًؽ   ًض اليمكـً الطُّيرى [الكامؿ]           يػا  ػكـي إل  الحجػاًز وىشكُّي ػي        كبىكىٍيتي مف مى ى  

نؼى أىٍخًمػًؽ                إٌنػي أحػاًذري أف أمػكتى ًبغيٌصػةو         أىٍخمًؽ بذلؾ يا ابفى أحى
           مف حػبِّ جاريػًة ليجتي ًبذٍكرًىػا        خكؼى الفراًؽ  ًصٍرتي كالموعمِّػؽ
           أىًزؼى المسيػري ألىًميػا  ىوفػٌر ػكا        لك كنتي أمًمؾي ذلؾ لػـ نىوىفىػٌرؽً 
           ككأٌننػا لػـ نجومػـ  ػي بػمػدةو        ككأٌننا  ي خمػكةو لػـ نٍموىػؽً 
ؽً  ـي          ما أحسفى الحا ًت إف لـ نىٍغرى           كب يػتي أٍسبىحي  ػي بحػكر ىكاىي
ـي          لـ وخرجكا بؿ ليوني لـ أيٍخمىؽً  ـي بػؿ ليوكػ كيػ (3)         يا ليونػي لػـ أىىكى  

          لػك أٌف أع ػائي وشٌك  مػا بيػا         لشكا إلٌيكيـ كؿُّي عيٍ كو ما لى ػي
ا ما ب ي لىكاف أىعظـى منو أي ن            ىعىػدىٍدفى منػو مػا يىً ٍ ػفى ًبعىػدًِّه          كى
ؽً  طىٍت نىكاهي ك  وىكػف         وبغي مف األشياء ما لـ ويٍرزى (4)         دىع عنؾى مف شىحى  

ػدًِّؽ  ميصى           إٌف العػكاذؿى  ػد أىشىٍعػفى حديىثىنػا           الٌناسي بيف ميكىذِّبو كى
ٌ ؽً  (5)         يا مف ييكٌذبي  ي اليكل أىؿ اليكل          اذىٍب إليؾى  أنتى غيري ميكى  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دّْعنا " مكاف " لـ يزر متكدَّعنا : " في ركاية أخرل _  (1) ٍرني ميكى ".لـ يىزي  

  .249_248 ، ص ديكانو( _ 2)
" .   تخرجكا " بدؿ " تحٌرجكا : " في ركاية أخرل _  (3)  

".تبغي مف اإلنساف ما لـ يرزؽ : " في ركاية أخرل لمعجز _  (4)  
  .269_268 ، ص ديكانو( _ 5)
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      كتبدك صكرة فكز في عتبيا كصرميا أك ىجرىا كقسكتيا في حٌبيا البف األحنؼ ، كما تبدك ليا 
كليس أعظـ مف الفراؽ ما " البكاء " صكرة أخرل حيف ترٌؽ لو ، كيصؿ ضعفيا أمامو إلى درجة 

:يكجب البكاء كالحزف ، يقكؿ في سفر ليا كقد ىٌيجو رسكميا   
شػكـي     " أبا الف ؿ"      يا  [الخفيؼ]ىٌيجٍوؾى الرُّيسكـي           بعد  ػكزو كأنَّديػفَّد الكي  

شفػا           ي عمييا كالٌدىر دىره غىشـك        إٌف كجدم ًبف ًد  ػكزو كا 
ـي  ٍزفي  يك كظي ٍينٍيًو الحي        كجدي يع كبى بعد يكسيؼى إذ بػى         ػيَّدضى عى
ـي  (1)      كسركرم بأف أراىا كمػا سػي          ػرَّد بمىفدل إسحػؽى إبراىيػ  

ـي؟        أصبح ال مبي بالعػراًؽ كأمس          بالحجاز اليكل  كيؼ الٌنعيػ
ـي  ٍت بالحجاًز  ػكزه كعٌبػا         سه أبك الف ًؿ بالعراًؽ م يػ        أصبحى
ـً كبيطحػا        فى لدارنا  ييا اليػكل مكوػكـي         إٌف  يمػا بيف الب يػ
ـي عيًنيػا المسجػكـي         لستي أنس  بكاءىا يـك سػاركا        بأبي دم
       ساؽ طٍر ي إل   ؤادم الباليػا        إٌف طر ي عم   ؤادم مشػكـي 
      كوب الحبُّي  ي  ػؤادم كوػابػان        ىك بالٌشكؽ كالٌ ن  مخوػكـي 
      حفػظ اهللي معشػرنا  ػار ػكني         يطيعكف  ي اليكل مف يمكـي 
(2)     ليػت ًشعػرم أىيىٍرًجعكفى إلينػا        نراىـ أـ أٌنيػـ لػف يي يمػكا؟  

ـي البكػاءي عمييػـ         اٍبًؾ حو  ومػكتى يا محػركـي        إف يكف ينفػ
ـي  ـى المٌػوي بيػف  ػكزو كعٌبا        سو ًلوحظػ  كريمػةه ككريػ       جمػ
       وطيؽي الجباؿي يػا معشر النػٌا        ًس مف الحبِّ ما وطيؽي الجسكـي 
(3)    ىؿ لكـ اف ن كـى نبكػي جميعػنا         كنشؽَّد الجيػكبى باهلًل  كمػكا  

    كال ينسى الٌعباس أف يبٌشر الحجاز بقدكـ فكز إلييا ألنيا ستطيب بطيبيا ، كتكشؼ بنكرىا 
:ظمماتيا ، يقكؿ   

ل"        بٌشر  ُن ؿَّد بيا        كبىشًِّر البيتى كاألركافى كالحرما     " ًمفى [البسيط]ًبظمكـو أف وىحي  
ا (4)       لىيىٍنػًزلىٌف بيا طيػبه وطيبي بػًو        ومؾى الب اعي كنكره يكًشؼي الظُّيممى  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كالمعركؼ لدل الجميع أف مف"  سيٌر بمفدل اسحؽ إبراىيـ : " في عجز البيت" لمعٌباس بف األحنؼ " كرد في أكثر مف ديكاف _  (1)  

.                                                                                           افتدم بالكبش ىك إسماعيؿ كليس اسحؽ   
" .أـ أنيـ لف " بدؿ " أـ قصدىـ أف : " في ركاية أخرل _  (2)  
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     عند ىذه الٌنقطة مف سفر فكز الٌدائـ المتكاصؿ إلى الحجاز ال يبقى لمٌشؾ مجاؿه في الكشؼ عف 
كبعد ىذه الٌرحمة مف الٌسفر  . بني ىاشـكتنتمي إلى . مدينو يثرب شخصٌيتيا كىي أنيا حجازٌية مف 

:                                            كالفراؽ كالعذاب كالبكاء ، يقكؿ ابف األحنؼ   
ـٍ     ـٍ        كالحػبُّي   يعمػؽي إٌ  الًكػرا [السريـ]                حبُّي الحجازٌيًة أبم  الًعظػا  

سٌيدوػي إٌنػػو         ليسى ًلمػا بالعاش يف اٍكًووػاـٍ !                 سٌيدوػي   
زي عف حٍمًؿ الباليا الًعظػاـٍ !                 سٌيدوػي  سٌيدوػي إٌننػي         أىٍعجى  

ـٍ !                 سٌيدوػي  (1)سٌيدوػي  اٍسمىعي        دعكةى صبٍّز عاشًؽ ميٍسوىيػا  
     إٌف ىذا االستعطاؼ اٌلذم يكاد يذكب ابف األحنؼ فيو نتيجة بىٍيف دائـ ، ال يد لو فيو ، كال حيمة 

:                         كال تكاد تستريح في سفر حٌتى تعكد إليو ، فيقكؿ . لممعشكقة في منعو   
[البسيط]        أىظاًعنػكف  ىنبػكػي أـ م يمكنػا ؟       إٌنا لىفػي غىفمػةو عٌمػا وريدكنػا    

ـي لي كما كنوػـ وكػكنكنػا  ٌدكػـ ما كنػتي أىعر يوي        ما أنو !        أنكىٍرتي مػف كي  
سىػفه         الميحًسنكف سكاءه كالميسيػئكنػا  !          سىٌيئه عنػدكـ ييغنػي ك  حى  
ـي         نصؼى الٌنياًر كأىؿي الٌداًر ىادكنػا (2)        ىؿ وينػًكركف ك ك ي عػندى داًركيػ  
(3)        نشكك الظَّدماءى كما نشككه عف عطشو        لكٍف ًلغيمَّدػًة  ػمبو بات محزكنػا  

ـٍ        نىٍفسنا لىظىمٌػكا لًما أشكػكه يبككنػا          لك كنتي أشكك إل   كـو  ىوىٍمػتي لييػ
ـي أىػؿي كٌدم  د شيًغٍفتي بكػـ         وبم  عظامػي كأنوػـ   ويبالكنػا           كىأنوػ
         كأٌنني كاليكل  ي األرض يىٍطريدينػي       مف  ـك مكس  األل  كانكا ًيوييكنا 
ـي  ينػا يىخك ػكنػا  ٍرتي ب ػكـو  ي مجالًسيػـ        إٌ  سىًمعويييػ (4)        كما مػرى  

:     كعمى بيٍعًد فكز يسأليا العٌباس عف العيد كيتساءؿ ككمُّو تكٌجع ليذا البىٍيػف ، فيقكؿ   
كا عيكننا كأىٍبكىػٍكا عيكنػا     [المو ارب]          أىأىبدل سرائرىًؾ الٌظاعنكنا ؟           أى ىرُّي  

ؿَّد الفؤا             دى شىٍك ان كأجرل دمكعي ىىوكنا!           ظىمكـي  أىيا مف أىحى  
           أ  ليتى ًشٍعرم عم  نىٍأيكيـ             أىناسكفى لمعىٍيػًد أـ ذاًكركنػا؟
(5)           ال لىٍكـى إف ساءى ظٌني بكـ              كؿُّي مهحًػبٍّز ييسيءي الظُّينكنػا   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .335 _ 334 ، ص ديكانو( _ 1)

.ىؿ تذكريف كقكفي عند بابكـ             نصؼ النَّياًر كأىؿ الدار الىكنا   : األغانيفي ركاية أخرل في _  (2)  
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   كتعكد فكز، كيعكد معيا اليناء ، كتدٌب فيو الحياة كترجع إلى جسد العٌباس ركحو كتشرؽي الٌدنيا 
:في كجيو ، فيقكؿ   

شكنػا    [الخفيؼ]               مرحبػنا باألحٌبػًة ال ادمينػا           ىمىٍعمرم لطػاؿ مػا أىٍكحى
                إٌنما أذكػري الًجػكارى إذا شٌط          ػكا ًليىخف  اليكل عم  العالىمينا

ذا الػٌداري مػٌرةن جمعىٍونػا            يٍمتي  ٍسرىوا عم  الٌظاًعنينػا :                كا  !      كاحى  
(1)               كاليكل ليس يعمميوي إ  المػ          ػوي كالٌناسي ييكًثػركفى الظُّينكنػا   

     لقد اٌتضحت خفايا العٌباس كتكٌتمو لحٌب ىذه الحجازٌية التي يخشى في حٌبيا العادات العربٌية،  
فيي الحبيبة الغريبة عف . كالعٌباس محٌؽ في ىذا الكتماف . كالتٌقاليد ، كاألعراؼ ، كاألخ ، كالعـٌ 

ككٌمما ازدادت فكز سفرنا . بمدىا الٌنازحة عنو ، كعميو أف يصكنيا كيحكطيا بسياج العٌفة كالقداسة 
:                      ازداد شكقنا كليفة كلكعة كرٌقة حٌس ، كلـ يعد يدرم مف أمره شيئنا فيقكؿ   

ًف  زى ـى الظَّدٍعف؟       أشكك إل  اهلل ما أل   مف الحى [البسيط]!             أى ي الم يميفى أىٍنوـ أـى م  
ػًف (2)           أشكك وباعيدىىـ إٌني أرل سىفىيا  مُّيفي بعدىىـ أبكي عم  الدِّمى (3)!       وىخى  

      لـ تكف فكز تقضي العيدى  في العراؽ ، بؿ كانت تسافر فيو إلى الحجاز ، فميس لمعاشؽ عيد 
:كمحبكبتو بعيدة ، يقكؿ   

في     زى   [البسيط]           اليكـى لمٌناس عيده يفرحكفى بػو          كليس لي منو إٌ  اليُّـي كالحى
ػدنا          أٌ  يككفى  ريبػنا ًمٌني السَّدكىػفي              إذا وىًمٍفتي اشويا نا زادىني كىمى
سىفي  ا         كلذَّد أك بات يأكم عينىو الكى              مف يىكيف  رَّد عينىا أك رجا  رجن
(4)            ىمىٍستي ذاؾى بحمد اهلًل ومنعينػي          منو ظمكـي كحظٌّي عا وي الػزَّدمىفي   

     كتزداد زيارات فكز إلى الحجاز ، ككٌمما ازدادت قٌمت إقامتيا في العراؽ ، كىذا يعني قتؿ العاشؽ 
:اٌلذم كاف ييرب مف نفسو كمف البمد اٌلذم تتركو فكز حيف تسافر ، يقكؿ   

[مجزكء الرمؿ]                يا بعيدى الٌداًر مكصك          ن ب مػبػي كًلػسػانػي          
(5)                رٌبمػا باعػدؾى الٌد          ىػري كأٍدنىٍوػؾى األمػانػي  
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  . 352 ، ص ديكانو( _ 1)

" .سفينا " محؿ " أسفنا : " كفي ركاية أخرل _  (2)  
  .357 ، ص ديكانو( _ 3)
  .358نفسو ، ص _  (4)
  .365نفسو ، ص  ( _5)



157 

 

157 

 

      يذكب العاشؽ كال يعكد ينفع معو دكاء، كحيف يصؿ حبو إلى نيايتو ، يفقد األمؿ في الحياة ، 
:كال يبقى غير البكاء ، يقكؿ   

طىػت نىكاىا    !                      يا  مًب ما لىؾى   وناىػ   مٌػةو شىحى     [مجزكء الكامؿ]عػف خي
                  لىٍيفي كيػا أىسىفي عميػ        ػيا كيؼ   ييبكػ  ىكاىا
                  أيمسي بغيػًر بػالًدىػا        ما إف أيريدي بيػا ًسكاىػا
                  ليفػي لبيٍعػًد ً راً يػا         يا ليت  مبي  ػد وناىػ  

فَّد لمػا عىداىػا !                  ىييات كيؼ؟ كلك يي ا          ؿي وخٌيػرى  
                  كانػت لدينػا كالحبػا         ؿ  عيفػةه منيا  يكاىػا
ٍعػتي بم موػي         ميوىوىبِّعػوا منيػا ًر اىػا ذا خى ى                   كا 
                  بانىٍت  ميػتى ً ػرا ىيػا         إذ كاف مف صدرم محاىا
سػاىػا                    كأٌننػي ذك غيػربػةو          ًبمىفػازةو ًمٍمػحه حي
                   ػد جػؼَّد ريؽي لساًنًو          كالٌنٍفسي ييجيديىا صداىػا
                 عطشافي أدلػ  دىلٍػكىهي           خػكؼى المىنيَّدة  ي ًد ىػا
يدي مف لىظاىػا                   ىثىكل يمػدُّي ًرشاءىىػا           كالنَّدٍفسي وجى
                 حوػ  إذا اروفػعػت           كظؿَّد يىجرُّيىا انحٌمت عيراىا
ىػا           موممِّسنػا منيػا ثراىػا ًُ                   يكل كخػرَّد ب ثًر
(1)                 أساؿى  ييػا نىٍفسىػوي             كالنَّدٍفسي وبميػغي منوياىػا   

 
     كانتيت تجربة العشؽ عند ابف األحنؼ ، كبقيت آثارىا في نفسو أبد العمر، كمف خالؿ ىذه 
الٌتجربة مكاقؼ سفر كثيرة ، أك مكاقؼ ىػركب ، ييرب فييا العاشؽ مف نفسو حيف تسافر فكز إلى 

بؿ ييكًثر مف تركيا مٌما يدٌؿ عميو شعره ، كىك في . الحجاز ، عندىا ال يستطيع البقاء في بغداد 
سفر دائـ كترحػاؿ ال ينقطع ، كقد كػاف يقضي الٌصيؼ بعيدنا عف بغداد ، ال ىربػنا مػف ىجيرىا  ، 

:                                              كلكٍف ألٌف المحبكبة بعيدة عنيا ، يقكؿ   
[الخفيؼ]         ليتى ًشٍعرم مو  نؤكبي إل  بغػ         دادى؟ إٌنا مسوبطئكفى اإليابػا        

نٍػ         ػًد يكيٍف صيفيوي أذنل كعىذابا          مىٍف يكٍف صائفان بنير أبي الجي
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                ما وىعٌرٍ تي لميكاًجًر مسًّػا            ما ًب مبي أىشدُّي منيا الويابػا
مَّدػ           ػٍفتي خمفي لـ أىٍمًمًؾ ا نوحابا (1)                أىراني إذا وذٌكرتي مف خى  

    ككثيرنا ما كاف الٌرشيد يصطحبو معو في سفره إلى خراساف ، ككاف ييمىٌبي ىذا عف رضى ، ألٌف 
مىٍت مف فكز المعشكقة ، يقكؿ  :ذلؾ يبعده عف بغداد اٌلتي خى  

يابنا  ي ًغٍبطىةو كسيركًر        [الخفيؼ]               أسأؿي اهللى خير ىذا المىسيًر             كا   
(2)               أنا  ي عسكرو ًلخيًر إمػاـو             زانىوي ربُّيوي بخيًر كزيػر  

:       كفي خركج آخر مع الٌرشيد إلى خراساف ،  يقكؿ   
ـٌ ال يفكؿي   د ًجٍئنا خراسانا:                الكا [البسيط]( 3)!خراسافي أ ص  ما ييرادي بنا       ث  

!               مو  يككفي اٌلذم أرجك كآميميوي ؟         أٌما اٌلذم كنت أخشاه   د كانا   
ٍيحانا                 طو        جيرافى دجمةى مف جيراًف جى !ما أ درى اهللى أف ييٍدني عمً  شىحى  

                عيفي الٌزماًف أصابىٍونا  ال نىظىرىت         كعيذَّدبىٍت بفنكف اليجػًر ألكانػا 
مٍػكةن يكمػنا وىمٌنانػا ٍمكونػا         إذا خال خى (4)!               ياليتى مف نومٌن  عند خى  

 

    المفركض في الحٌب ، أف يمنح األماف كاالطمئناف كاالستقرار ، أٌما إذا كاف المعشكؽ ال يعطي 
ىذا ، فماذا يصنع العاشؽ ؟ ليس في مقدكره أف يعيش أك يستقٌر بعيدنا عٌمف يحٌب  ، كمعشكقتو 

حيث كانت تقيـ مع أىميا كذكييا ، كالعٌباس ال يرل الحياة في بمد تبعد . كثيرة الٌترحاؿ إلى الحجاز 
:                                                           عنو فكز ، يقكؿ في ىذا   

ـٍ  ي جانًب الٌدكر                  ـى منًزليكي ـي        أىيا [البسيط]ما كافى  ي الٌدكًر مف أيٍنسو بغيًركي  
ٌميًو  ىفره غيري معمكرً  حى ُي ٍف كػاف األنيسي بػًو        ما لـ تى (5)          ككؿُّي ًمٍصرو كا   

:    كأصبحت حاؿ العٌباس غربة كسقمنا ، كقد عاش يشكك غربتو امتدادنا لشككل الحٌب يقكؿ   
ٍت بو عف أىمو األسفاري                 [الكامؿ]رجؿه وطاكؿى سيٍ ميو  ي غيربػةو            نىزىحى  

ـي  ـي مف الٌ ركرة حيمةن           أىمس  ويرىجَّد (7)دكنوى األىخباري ( 6)             يسوطي  
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:     كيبدك في شعر العاشؽ أٌنو لـ يكف يترؾ منطقة دكف أف يرحؿ إلييا ، فقد زار دابؽ ، يقكؿ   
  [الخفيؼ]    (1)طر ىٍونػا بأسفػًؿ المػرج مػف دا       ًبؽى وييدم ليى البػال أنكاعػا           

أن  اىىوىػدىٍيًت حوػ  وٌخٌطٍيػ         ػًت  إلٌي الرُّيٌكػابى كالييٌجاعػا ؟:            متي   
الٌشٍكؽي  ادني  ي ديج  الٌميػ        ػًؿ أجكبي ال يعافى  اعنا   اعػا:            الت   

!           كيؼ يسرم مػف العػراؽ إل  دا         ًبؽى مف ليس يىٍسوىً ػؿُّي ذراعػا   
ػبِّ  ػي  مػ         ػبي وىركدي اليمكـي  يو ًرواعػا                أىٍنبىتى اهللي رك ةى الحي  

(2)           ميٍخًرجػاتو رؤكسىييػٌف إل  األىٍحػ         شاًء لمكجًد يٌطًمٍعػفى اٌطالعػا  

     لقد ىرب إلى دابؽ لينسى أك يتناسى ما ىك فيو مف ىـٌ الفراؽ ، كلكٌف خيالو العاشؽ يصٌكرىا لو 
.زائرة بخيالو ككأنيا كاقع   

 الٌشاعر إلى نفسو فإٌنو ك     كتصؿ الحاؿ بالعاشؽ إلى إحياء الكىـ كتٌخيمو كاقعنا يحياه ، كحيف يخؿ
: يرحؿ عمى أجنحة خيالو ككىمو ليصؿ إلى مكطف المحبكبة إلى الحجاز حيث ، يقكؿ   

مىٍكتي بو كحدم أناجيػًو                      بػنا      إذا خى [البسيط]يا مف أيصٌكري ومثا ن لو عىجى  
ـى ساكنيوي  (4)     ال مبي ًمٌني رىيفه  ي نكاحيًو ( 3)           يا حٌبذا مكطني ما دا  

:     كليس لمعٌباس غير إف يبكي كيشكك كليس مف مجيب ، يقكؿ   
[مخٌمـ البسيط](        5)أىٍعياني الٌشادفي الرَّدبيبي               أكوبي أشككي  ػال يجيػب             

     كفكز ال يقٌر قرارىا حتى تستمع إلى شككاه ، كىك الغريب في بمده ، ألٌف الٌنفس فيو مكٌزعة، 
:كغربتو في بمده أقسى مف تركو لو ، يقكؿ   

[الكا ر]          بك  كشىكا ًلغيٍربىوًػًو الغريػبي          كطاؿ بو عم  النَّدأًم المىغيبي             
ركجػي        كوركي بمدةن  ييػا الحبىيػبي             كما ىذا بأعجبى مف خي

ـي الجنكبي (6)          وىيي ي  (7) ليى الٌصبابةى كؿُّي ريػحو         كييدم لي نسيمك  
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       كيكاد الٌنأم كالفراؽ كالغربة يككف ميسـ حياة ابف األحنؼ ، كقد أضحى ىذا الحٌب لو قىدىرنا 
كحياة كمصيرنا ، فال يحيد عنو أك يتحٌكؿ ، كقد حارب فييا الٌناس جميعنا ، ألٌنيا مف البمد اآلخر ، 
:يقكؿ   

ـي         مىف  مىني سىفىينا أك  مىني رشدا    [البسيط]            عىصٍيتي  ييػا عبػادى اهلًل كيمَّدييػ  
             لك أٌنيا مف كراًء الٌرـك  ي بمػدو         ما كنػتي أىٍسكيفي إٌ  ذلؾ البمػدا
(1)            يا مىٍف شكا شك و مف طكؿ غيبًوًو         اصًبٍر لىعىمَّدؾ أف وم   الحبيبى غدا   

 
فيتزٌكد منيا آخر زاد يقتاتي بو في .        إٌف ما يكجع العاشؽ أف ييسافر دكف أف تكٌدعىو المحبكبة

:يقكؿ . سفره  
دِّعي   زىننا أٌني أغيبي كليس لػي            سبيؿه إل  وكديًعكيػـ  ػأيكى   [الطكيؿ]            كف  حى

يجػزىعي               أ  ليتى ًشعرم عف مميكي أىصاًبره           إذا غبتي عنو أـ يًرؽُّي كى
ـي  ٍدتي عيني نظرةن كىي ودمى كَّد زى (2)            وىمىفَّدتي خمفي حيثي لـ وبؽى حيمػةه             كى  

 
:      كتطكؿي بمكل العٌباس كىك ينأل عف فكز ، كليس لو إاٌل أف يتساءؿ كيقكؿ   

ـٍ بفونػ   كَّدعو  ي اليكل   يأمفي الومىفا   "              ما ظنُّيكػ [البسيط]طالػٍت بىميَّدويػوي       ميرى  
ـي كخركجي النَّدٍفًس  د أًز ا طىٍت       بي عنكي (3)             يا  كزي كيؼ بكـ كالٌداري  د شىحى  

 
:كىناؾ يسرم إليو طيؼ فكز النائية عنو ، فيقكؿ " الٌطؼ "       كيترؾ العباس بغداد إلى   

ً     ىنىٌح  الكىرل عٌني كأىٍغفىت كلـ أيٍغؼً  [الطكيؿ]( 4)        سرل طيؼي  كزو آخرى الٌميؿ بالطَّدػؼِّ  
         كبات اليكل ليس حاسرنا عف ذراًعو    ييمىيِّبي  ي الٌصٍدر اليمكـى ك  ييطفػي
ـي ما أيٍخفػي          كًبػتُّي كػأٌني بػالثُّيػريػا ميعىمَّدػؽه      أيناشيػد مف يدرم كيعمػ
ٍيمىوي ماذا ل يتي كيػا لىٍيفػي (5)         يػا بىٍرحى أحزاني كيػا درَّد عبروي      كيا كى  
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كقد شىتَّتىٍت الغربة كالفرقة شىٍمؿ الٌعباس ، فمـ يىعيد يجد نفسو ، كال يينأ باستقرار كال يقٌر لو قرار ، يقكؿ 
    : 

يىح ىذا الفراًؽ ما صنعػا           بدَّددى شٍممػي ككػاف مجوًمعػا             [المنسرح]ٍيا كى  
   مف لـ يذيٍؽ لكعةى الفراًؽ  مػـ           ييٍمؼى حزينان كمػا رأل جزعػا 
عىػا  ف  ىجى (1)         ككؿُّي شيءو سكل مفار ًة الػ           ػأحباًب مسوصغره كا   

 
   كيىٍحديث أف يسافر الٌعباس خارج العراؽ بينما تبقى فكز فييا ، كنجده يتعٌجؿ العكدة ، حيث  يقكؿ 
 : 

[الخفيؼ]           وًعس المسوىً ؿُّي خمسى لياؿو         ًلمكا اًة مف بأرًض الًعراًؽ             
(2)           لـ وطيؿ غايةي المسيًر عميًو        إٌنما طكلييا عمػ  العيٌشاًؽ   

 
اٌل لما ترؾ فكزنا كمضى ، يقكؿ  :   كيبدك أف بعض سفراتو كانت مفركضة عميو كا   

ـي مف وغيَّدػرى  مبيػوي         مٌني كمنػؾ كمف سال كوبػٌد                   [لكامؿ]اهللي يعم  
ٍدًوني       أىٍك   كأحفظى  ي المغيًب كأٍكصىال جى دَّدوي  ىكى            كل د بىمىٍكًت مىكى

(4) منػز (3)          لك كنتي أى يًدٍر يا ظميمةي لـ أىًغب     عنكـ كأىوَّدًخذى الجزيرةى   

 حيف يفيض الٌشكؽ بالعاشؽ فيك ال يستطيع لقاء فكز منيعة الجانب ، فميس لو بعد إاٌل أف     أٌما
:يقكـ برحمة كىمٌية يدٌؿ فييا عمى محبكبتو كدارىا ، فيقكؿ   

ـي ليػالن                    رل وٍطمػي [مجزكء الكامؿ]أيُّييػا الٌطالػبي شمسنا              ًلمكى  
(5)          ائت مف بغدادى باب الػ              ٌشاـ أك نيرى الميعىٌم   

َّـد الٌشٍمسى إٌ               أٌنيا وىٍسحػىبي ذىٍيًػال            وىٍمػؽى ثىػ
           ىي شمسه عػزىمٍت أ               ٌ  وينيػؿى الخمؽى نيال

(7)              ي   يبو ىاؿى ىيال( 6)          طىمىعت  ػكؽى كثيبو   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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    كتطكؿ سفرات العٌباس كيكثر ارتحالو ، كيصبح في رحالتو مرتبطنا برحالت المحبكبة ، فيك ال 
:                                                     يستطيع البقاء في بغداد بعد سفرىا  ، يقكؿ  

ٍمنا  ما نىٍفػ          ػًرؽي بيف الميناًخ كا روحاًؿ                    [الخفيؼ]ما أىنىٍخنا حٌو  اروىحى  
ٌنا كداعىييػـ بالسُّيػؤاؿ  (1)                 سىأىلكنا عػف حاًلنا إذ  ىًدٍمنػا          ى ىرى  

 

     سفرات العمؿ كانت تفرض عمى العٌباس أف يترؾ بغداد كفييا فكز ، كتككف ىذه الٌسفرات قيرنا 
:لمعٌباس ، فيقكؿ   

[مجزكء الكامؿ]بمِّغي يا ريػحي عٌنػا              ٌأىؿى بغدادى السَّدالمػا                            
ـى عم  عيني كنامػا                   ًبأىبي مف حٌرـ النُّيػٍك             
                  ًبأىبي مف أ رـى ال مػ            ػبى اشويا نا كىييامػا
                  ًبأىبي مف كاف مشغك              نا ًب يٍربػي ميٍسوىيامػا
نػا كىأى امػا ٍُ طى مىٍينػا             إٍف شىحى                      ػ  اهللي عى
                  اٍذكيرم مف ليس ينسا            ًؾ كلك     الًحماما

ـى لىعىٍمػرم             يىٍحسىبي الٌناسى ًنيامػا  (2)!                 إفَّد مف نا  
 

:       فخركجو كاف عمالن ييكٌمفو بو الخميفة ال شٌؾ كىك ال يستطيع لو ردِّا ، يقكؿ   
[المنسرح](        3)كاف خركج  مػف عندكـ  ىػدىرا       كحاًدثان مف حكادث الٌزمىفً                

ًف  ػزى               مف  بًؿ أف أىٍعرضى الًفراؽ عمػ        مبي كأف أىٍسوىًعدَّد لمحى
(4)              شيءى أىٍشف   يمػا سىًمٍعتي بػو      مف سىكىفو يشوكي إل  سىكىفً   

 

     ليس شيء يفني اإلنساف مثؿ االغتراب كالٌنزكح عف الكطف ، فكيؼ إذا كاف ىذا اإلنساف عاشقنا 
: مثؿ ابف األحنؼ ، يقكؿ   

ؿُّي بالدنا غيريىا الكطفي                ٍبروىوي          أمس  يحي [البسيط]كنازًح الٌداًر أ ن  الٌشكؽي عى  
ػٍت             ما ييغٌيريهي عف عيًدًه الٌزمػىفي  (5)            يزدادي شك ان إذا داره بو نىزىحى  
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      إٌف كثرة أسفار فكز كترٌحميا كتنٌقميا يسٌبب لمعٌباس ثكرات نفسٌية ، كييشىٌتت ركحو كنفسو كال يعكد 
. يعرؼ لمٌراحة طعمنا   

     كحيف يسافر العٌباس خارج بغداد بعد أف تتركيا فكز كاف يخرج مكرىنا ، كلكٌنو ال يمبث أف يألؼ 
:ما كره ، ليس شغفنا في البالد كلكف ألنو سيعكد إلى بغداد حيث يجد فكزنا ، فيقكؿ  

رىٍجنػا ميٍكرىىيًنػا          [الكا ر]          أىُى ىٍمنا ميكرىيػفى بيػا  ىمىٌمػا               أىًلٍفناىا خى  
           كما شىغىؼي البالًد بنا كلكػٍف                أىمرَّد الٍعيًش  ر ةي مف ىكينا

رىٍجتي أى ىرَّد ما  د كنت عيننا                كخٌمفتي الفؤادى بيػا رىينػا  (1)!           خى  

 
      كبيف الٌرحمة كاألخرل كاف العٌباس يحٌط رحاؿ أشكاقو كنفسو كركحو عند دار فكز ، كىي دار 

أٌما ىذه الٌدار بيف قصر األمير كالخيزراف في . أخرل غير دارىا األكلى إلى جانب دار الخالفة 
 الكافدة مف الحجاز عمى القصر ، ككانػت تمكث فترة األسرة الحاكمةالكرخ ، كىذا يبٌيف أف فكزنا مف 

:تعكد بعدىا إلى الحجاز كيثرب بالٌذات ، يقكؿ   
راًف     ٍيزي   [الخفيؼ]                إٌف بالػكػرًخ منػز ن ًلغىػزاؿو       بيفى  صًر األميػًر ك الخى

                 كاليكل  ائدم إليػو كشك ػي      ليس بالٌشكًؽ كاليكل لي يدافً 
                 لستي أنساًؾ يا ظمكـي كعيد المػ      ػًو حوػ  أيلىؼَّد  ػي أكفٍانػيً 
(2)                 ث ي بػي  أنت أىعرؼي منػي        بحفاظي  ي السِّرِّ كاإلعػالًف   

:      ذلؾ ىك العٌباس ، كتمؾ ىي فكز الياشمٌية الحجازٌية ابنة عكؼ ، يقكؿ   
ٍبرىبي (           3)              غداةى رأيتي الياًشمٌيةى ًغدكةن  كالييا مف الًعيف رى [الطكيؿ]  (4)ويادم حى  

:      كيقكؿ   
[الخفيؼ]     (5)لىكأىٌني  ي شأًنيػا محػزكفي "       عكؼو "              أىيُّييا الٌسائمي عف ابنًة   

:      كيقكؿ   
ـٍ            كالحبُّي   يعمؽي إٌ  الكراـٍ    [السريـ]       (6)              حب الحجازٌيًة أىبم  الًعظا
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      كيمقى العٌباس بف األحنؼ في حٌب ىذه الحجازٌية العزيزة جانبنا مف العذاب ، يفكؽ كٌؿ عذاب ، 
كىك ال يستطيع الٌتخٌمي عنيا ألٌنو أحٌبيا كعشقيا كعاىدىا عمى أاٌل يخكف أك يتحٌكؿ ميما بدا منيا، 
:كألٌف حبٌيا في قمبو ينبكع ال يغيض ، كما يقكؿ   

  [السريـ]       (1)                  وسوزيدم ال مبى حبًّا لكـ          ي ال مب مف حبِّؾ يىنبكعي 
 

أك زيارتيا ، .      لقد باع ليا نفسو رخيصة ، كبات المكثؽ في عشقيا ، كلكٌنو ال يستطيع لقاءىا 
رٌبة ال صػكر فالجميع يرقبكف كيرصدكف ، أخكىا ، كعمكمتيا ، كأىميا ، كىي . إاٌل فيما ندر 

كعميو أف يمتـز حدكد القصر الٌصارمة في .  ، كىك نزيؿ ىذه القصكر ، كالكٌؿ عمييما رقباء كالخدكر
الحركة كالتٌنٌقؿ كالقكؿ كالفعؿ ، كفي كٌؿ ما يتصٌرؼ ، ليس ألٌنو نزيؿ القصكر عند الٌرشيد ، بؿ ألنو 

:                                                                  سميؿ ممكؾ كما يقكؿ   
[المو ارب]           خرجنا شبابان ذكم نجدة           لنميك عمييػا ب رب الكيرينػا       

(2)           بني سادةو مف بناًت الممك          ًؾ  د مىمككا الٌناس دىىرنا كحينا   

:       كيقكؿ  
خكافو بىياليػؿو    [االيزج]         (4)                 سىراةو  سػادًة الٌنػاس (3)           كا 

     في البيت الٌسابؽ يشير العٌباس إلى الفرس كما أشار إلييـ في مكاضع كثيرة ، كفييا يحٌف إلييـ 
كيعتبر نفسو جزءنا منيـ ، كرٌبما يرجع ىذا إلى ككف عائمتو نزلت في خراساف مع الجيكش الفاتحة ، 

:                يقكؿ في أبيو .  (5)كزكاج جدّْه ألبيو فييا ، فكاف الفرس لمعٌباس خؤكلتو  
[الكامؿ]   (7) بًف األسكدً (6)        ذىبى الكوابي ككاف  ي عيٍنكانًو        ىذا مف ابًف األحنؼً   

لىطالما نادىٍتو بمفظ  كما " سٌيدم "     كىذا بطبيعة األمر يعطيو مزيدنا مف الثقة ليعتبر نفسو لفكز ًندِّا كى
:يصرّْح   

يًوني يا سٌيدم ٍُ [الكامؿ]         (8)          ىمىًئف رىدىٍدًت ًرسالىوي كشىوىٍمًوني           ىمىطىالما نادى  
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     فيذا العاشؽ الٌسٌيد يكتكم بنار فكز ، كيتحٌيف لقاءىا أٌنى ذىبت كتكٌجيت ، كيعٌزم نفسو أحياننا 
:بالكقكؼ عمى باب دارىا أك قريبنا منيا ، يقكؿ   

[البسيط]طاؿى الك كؼي بباًب الٌداًر  ي ًعمىؿو         حٌو  كأٌني لباًب الٌداًر ًمسمػاري                 
ٌني إل  األبكاًب نٌظػاري  ٍ في كا  ٍف لـ أىرجي طىٍمعىوىيػا        كى             إٌني أيطيػؿي كا 
            أى كؿي لمٌداًر إذ طاؿى الك كؼي بيػا         بعدى الكىالًؿ كماءي العيػًف ًمدراري 
؟ ؟       أـ ليس إٍف  اؿ ييغني عنو إكثاري             يا داري ىؿ وف ييفى ال كؿى عف أحدو

!ما وىٍحكيػفى يػا داري !            يا داري إٌف غزا ن  يًؾ بػٌرح بػي        هلل دىرُّيًؾ   
(1)           ما زلتي أشكك إلييا حبَّد ساكًنيا         حٌو  رىأٍيتي بناءى الػٌداًر ينيػاري   

 
:    كبعيدنا عف دارىا ببضع خطكات يقؼ في الميداف يرقبيا كىي تمٌر أمامو ، يقكؿ   

ٍكً دى الٌنػاًر  ( 2)يا مٍكً د الٌناًر باليندمِّ كالغػارً             [البسيط]        ىىيَّدٍجتى لي حػزنان يا مى
          بيفى الرُّيصا ة كالمٍيػداًف أىٍر يبييػا         شيبَّدػت ًلغانيػةو بي ػاءى ًمعطػاًر 
          ىاجت ليى الٌريحي منيا نفحى رائحةو         أٍحيىٍت عظامي كىاجت طكؿى وٍذكارم

ا         يبرم الميارم ًبوىرحػاؿو كوىسيػارً !         يا  ٍكزي  ( 3)أنًت اٌلوي جٌشمًوني رى ىصن  
ـي         أيٍبنػا  نحفي كأنوـ رىٍىػفي أٍسفػارً  (4)         ًغٍبوـي كغٍبنا  مٌمػا كػاف أىكبيكيػ  

 
   كالعٌباس حيف يقؼ لفكز يرقبييا ، يككف في أىبة كاممة كتأٌنؽ يرضي غركر العاشؽ ، فيك يمبس 

: يقكؿ . ليا رداءن معصفرنا ؛ ألٌنو يعمـ أٌنيا تحٌب الٌمكف األصفر، فىعىًشقىوي ألٍجميا   
ٍفػرةو          كىمؼى الفؤادي بكؿِّ شيءو أصفًر                   [الكامؿ]لٌما بدىٍت  زأٍيوييا  ػي صي

(5)         كوشٌر ىٍت مف  صرًىا  ىمٍمحوييا            ى يٍسأىلىفَّد عف النَّدعيـً األكػبرً   
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:     كيقكؿ   
[الطكيؿ]            أ  أشر ىت  كزه مف ال ىصًر  اٍنظيػًر     إل  مف حباؾى الكدَّد غيػر مكىػدَّدًر     

             كلٌما رأٍت أف   كصكؿى إل  اليكلى      وراءىٍت مف السَّدٍطًح الٌر يـ الميحٌجًر 
أبشرً : يا  كزي ىؿ لي إليكـ        سبيؿه ؟   الت  ي اإلشارة :               ٍمتي ليا   

            ك فتي ليا  ي ساحًة الحيِّ ساعػةن        أيًشيػري إلييا بالػٌرداًء الميعىٍصفىػرً 
رً  (1)            نىظىٍرتي إل  ما لـ وىرى العيػفي ًمٍثمىػوي      إلػ   ىمىرو  ػي راز ػيٍّز كمًئػزى  

 
ا أيف تقضي فكز أكقاتيا في الٌميك كالٌمعب ألٌنو قريب منيا في القصكر،       كالعٌباس يعرؼ تمامن

: يقكؿ   
شىبٍ ( 2)           غزاؿه مراًوعيػوي بالبػميػخً  [المو ارب]    ( 3)        إل  دىٍير زٌك  ك صر الخى  

 
.        أٌما إذا أراد العاشؽ أف يستميـ فكزنا األماف ، فيك يمضي إلى دارىا ، يقؼ أماميا عػف بيٍعد 

:يقكؿ . كلكٌنو ييمنع منيا   
ـي         ىسىٍكؼى أىٍنظيري مف بيٍعدو إل  الػٌداًر              [البسيط]إف يمنعكني ممٌرم  ربى دارًىيػ  

ييـ        لك  ش ائيى _            ما  رَّد جيرانكيـ  ٍدبػارم_ كاهلل يصمحي ًإ بالي كا   
يدكا       إذا مررتي كوسميمي ب  مػارم  (4)             ي ًدركف عم  منعي كلك جى  

 
كقد كصؿ الحاؿ بو إلى أف يمضي مع فكز في ،    كيغتنـ العاشؽ أٌية فرصة تقٌربو مف المعشكقة 

:يقكؿ . سفر ، يرافقيا فيو ، كلكف عف بعد ، فصحبة الطريؽ في رأيو ، قد تخٌفؼ بعض ناره   
َّـد  يو السُّيركري     (5)           إٌف يكمي بيف الميغيثًة كال ػرى           عاًء لذٌّي  [الخفيؼ] لك و  

رتي حيثي أراىـٍ          ومٌنٍيتي أف يطػكؿى المسيػري  (6)           يكـى ساركا كٍسًُ  
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       كتشتٌد الٌرقابة ، كيشعر معيا الحبيباف أٌنيما محاصراف ، فال يممكاف إاٌل  الٌتسميـ باإلشارة باليٌد 
: كىكذا يقكؿ العاشؽ النبيؿ . ، أك يرفع الٌرداء   

ٍيتى ىكاؾى يا ابفى األىٍحنىػًؼ       إذ   نىصيرى ًلدىٍمًعػؾى الموكٌكػًؼ                 [الكامؿ]ىاٌل عصى
ٍروييػا        ومؾ العىشٌيةى  كؽى سطػحو ميشًرؼً            بأبػي كأٌمػي ظبيػةن أىٍبصى
          نىظىرت مف الٌسطح الٌر يـ كحكلىيا        بيضي الكصائًؼ كالٌظباء العيٌكػىؼً 
          نظػرىت إليػؾى بم مػةو محػزكنةو       نىظىر الٌصحيًح إل  المريض الميٍدنىؼً 
          كل ػد ر عػتي ليا الرِّداءى مكدَّدعان        بعػد البكاًء كبعػد طػكؿ المٍك ؼً 
ُّـي كػؿَّد ميكاصػؿو ميٍسوٍطػًرًؼ  مػف يػدكـي ًكصاليوي        كأذ (1)         إٌنػي ألحمىد ي  

 
: ىك ما تقع إلى جانبو دار المعشكقو ، فيقكؿ الميداف      كيظير مف خالؿ شعر العاشؽ أٌف   

[الطكيؿ]           أىٍشرؽى الميدافي  اٍسونكىٍرويوي               كيؼ   أعرؼي ومؾى الطٌّيري ػا        
َّـد أراه ميٍشًر ا :            خٌبركني أٌنيا مػرَّدت بػو                يٍمتي  مف ثىػ  
(3 )ال مبي مٌني ًش  ا (2)            ىشمىٍمتي الٌريىح مف ٍوم ائيا                اسوطارى   

 
       ككثيرنا ما يرل العاشؽ معشكقتو عمى سطح القصر أك في شرفتو ، كىذا يؤٌكد أٌنيما كانا 

: ، ككاف دائما يراىا ، كىذا ما يجعؿ شكقو كناره في استعار دائـ يقكؿ نزيمي  صكر الٌرشيد  
ٍروييا  كؽ سطحو           غادىرىٍوني بسيـ طىٍرؼو  ويال           [الخفيؼ](   4)إٌف شمسنا أىٍبصى  

رى الشَّدمسى ومىبسي المص ك            أشرى ىٍت  ي الميصى َّدالًت  يا مىػف           أىٍبصى
ٌمميني يا  كزي بالكصػًؿ إٌنػي             أرانػي أعيػشي إٌ   ميػال            عى
           إٌف  كزان لما أواىػا رسػكلي            كوىبػٍت أٌنيػا وريػدي رحيػال

َّـد كالبكاء الٌطكيال  ( 5)          ما لكـ   يزاؿي منكػـ كوػابه            يكًرثي اليػ  
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:   نادرنا ما يمتقي العاشقاف ، كلكٌنو لقاء ال يسٌر العاشؽ كما يشتيي ، يقكؿ العٌباس في ىذا المقاء   
ـٍ  فَّد عىٌني بالٌسالـ          كلكل دىيني كلـ يرعى الٌذما [الرمؿ]                   بأىبي مىٍف  ى  

ـي الٌسياـٍ   ٍ ٍ عيوي كى                     كككل  مػبي بمػا أىٍسمىعىني         مف كالـو كى
                    إٌنمػا أٍبكي عمػ  جاريػةو           ادىًت ال مبى إلييػا ًبزمػاـٍ 
مىٍسنا  اٍسوحٌثت لمً يػاـٍ  ٍجييا         إذ جى سىدىٍوني نظرةن  ػي كى                     حى

ٌنا  مػا         بيننػا إٌ  سػالـه بسػالـ:                    ثـ  الت يا ازدىجٍر عى  
                    بمَّدغكىػا باطالن  ػانصرى ػٍت         نفسييا عٌني بظػفٍّز كاٌوياـ
ـٍ  (1)                   ليت حٌظػي منؾ يػا سٌيدوي         نظرةه أٍنظيريىا  ي كؿِّ عا  

 
     كيشتٌد شكقيا حيف يككف ىناؾ رقباء كعيكف ، عندىا يككف الحديث كالخصاـ كالكئاـ ، كالٌسالـ 

:يقكؿ . بالعيكف   
ـي                   [الطكيؿ]ويحدِّثي عٌنا  ي الكجكه عيكنينػا       كنحػف سككته كاليكل يوكٌم  

ـي                   كنغ بي أحياننا كنر   بطٍرً نا       كذلػؾ  يما بيننػا ليس ييٍعمىػ
ـي                   إذا ما اٌو ٍينا رم ةن مػف ميبىمِّػغو        أعيننا عٌنػا وجيػبي كوٍفيػ
ٌد عف  كؿ العدل يوكَّدرـي  فىٍحنا وكرُّيمنا     كذك الكي ف عرَّدض الكاشي صى (2)               كا   

 
     أٌما حيف يكاتييما الٌزماف ، كترحميما األٌياـ ، كيشاء اهلل ليما أماف الٌمقاء ، فإٌف الحياة كالٌسعادة 
:كاليناء ىك نصيب العاشؽ ، يصؼ الٌعباس الٌمقاء الٌسعيد الكحيد مع المحبكبة ، فيقكؿ  

ٌبي كػؿَّد إلبػاًس    [البسيط]          اليكـى طاب اليكل يا معشرى الٌناًس       كأيلًبست  كزي حي
           ما أنسى   أنسى ييمناىا ميعىٌطفػةن        عم   ؤادم كييٍسراىا عم  راسي
سكاسً  كى نسافي ماًء العىٍيف  ي لىجى و        يكادي ينطؽي عف كػٍربو كى             الت كا 
           يطفك كيرسك غري نػا ما ويكىٍفًكفيوي         كؼُّي  يا لؾ مف طاؼو كمف راسً 
           عٌباسي ليوىؾى ًسٍربالي عم  جسدم        أىٍك ليوني كنتي سربػا ن لعٌبػاًس 
ا ككنتي لىػوي         مف ماء ميٍزفو  كيٌنا الدَّدىرى  ي كاسً             أك لىٍيوىوي كاف لي راحن
(3)          أٍك ليونا طائػرا إٍلؼو ًبمٍيمىيىػةو          نخمك جميعنا ك  نأكم إل  الٌناس   
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    تمؾ ىي فكز القريبة البعيدة ، كذلؾ ىك العٌباس العاشؽ كالفٌناف الٌرفيع الٌذكؽ ، عشؽ فأخمص 
:ككفى لفكز كألرضيا ، يقكؿ  
 

[الطكيؿ]إذا اسوٍ بىمىوىٍني الٌريحي مف نحك أر يا       وىنىٌشٍ ػوييا حو  وىًرؽَّد الخياشـي                 
ٍبًت وسيػيد ليمػةو        لى يٍمًت  ـي :            ٌنػًؾ لػك جػرَّد !أ  طكب  ًلمف ىك نائ  
ـي (1)         كلك ًؾ لػـ آًت الحجػازى كأىمىيػا        كلـ وزكً  (2) عٌني بالعراًؽ الكرائ  

 
     كالعٌباس ىك كتر الممكؾ ، كنام المجتمع الٌرفيع بكٌؿ مظاىره الحضارٌية المترفة ، مف مكاتبات، 
 كمراسالت ، كىدايا ، كأماكف اجتماع تكحي باجتماع العاشقيف في حدائؽ القصكر اٌلتي كانت تقيـ 
  :فييا فكز ، يقكؿ 

ـٍ  ي مجمسو              يو الًغناءي كنرجسه كبىياري                 [الكامؿ]         (3)ككىأىٌننا لـ نجوم
 
:      كيقكؿ   

ياحيفى بينيـ            كًذٍكريًؾ ريحاني إذا دارت الكاسي  ُّـي ندامامى الرَّد [الطكيؿ](     4)         يىشي  
 
 
:       كيقكؿ   

يحػاف إينػاسي             [البسيط]أصبحتي أذكيري بالٌريحػاف رائحػة        منيا  ممٌنٍفس بالرَّد  
ذىرًم      عميًؾ إذا  يؿ لي شىٍطري اسًمًو الياس  ( 5)           كأىمنحي الياسميفى البيغضى مف حى  
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  واة عفيفة و ٌية صالحة 
مف المٌيزات التي ذكرىا العٌباس في شعره ، كصؼ بيا نفسو ككصؼ بيا محبكبتو ، ففي العٌفة     

أكثر مف مناسبة يؤٌكد ىذا المعنى ، كيمٌح عميو كيظير نفسو كصاحبتو خمٌييف مف كؿ فاحشة كسكء ، 
:                                                            عمى نحك ما نرل في قكلو   

                                                     
[الطكيؿ]             يا ربِّ   ويشىٌمت بنا حاسدان لنا         يراً بينا مف أىؿ  كزو ، ك  أىمػي     

             كما بيننا مػف ريبػةو  ىييراً بػا        ك  مثمييا ييرم  بسكءو ك  مثػمي
ٌني ألرع  حٌؽ  ػكزو كأٌو ػي       عمييا عيكف الكاشحيف ذكم الخٍوؿً               كا 

نػا اليػكل      ألىؿي حفػاظو   ييػدىنَّدسي بالجيػؿً  ٌياىا كما شٌؼٌُ ٌني كا  (   1)            كا   
 
:     كقكلو   

ٍسًف حاؿو       ىييفَّد ليا الًفدا  ي كؿِّ حاؿ            [الكا ر]                   إذا ذيكرى الٌنساءي ًبحي  
(2)                   مطيَّدرةه مف الفحشاًء وينم        إل  أىًؿ المكاًرـً كالمعالي   

 
:    كاف العٌباس ال يرل بأسنا في الحٌب العفيؼ الذم يبرأ مف الفيحش كيبتعد عنو   

[البسيط] (3)      كما يرل مف كصاًؿ اثنٍيًف  د شيًغفا       ما لـ يميال إل  الفحشاًء مف عاًر   
 
ذا ما التقيا فإنيما يتشاكياف في نفسييما، كيتبادالف األحاديث في عفة كنقاء  :     كا   
 

[البسيط]         إذا الو ٍينا شكىٍكنػا مػا نًكاوػميػوي         ي ًعفَّدًة ، كحديثو مف ىنا كىنا   
(4)         لك وسمـ الطَّدٍيري ما نشكك عكفف بنا        كما عكفػفى بداكدى الػذم  يًونػا  
(5)          مػا وػزاؿي أشيػاءي نػحػدِّثييػا        وككفي لمٌناًس  يما بعػدىنا سيننػا  
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ميقيا ، إذ جمعت بيف  ٍمقيا ، كانت حسنة في خي .العٌفة كالٌو        ككما كانت فكز حسنة في خى  
، تقكـ بالكاجبات الدينٌية كتؤٌدم حسنة الٌديف  كيظير مف خالؿ شعر العٌباس أٌنيا كانت تقٌية 

.                يقكؿ العٌباس أٌنيا كانت تتحٌرج أف تصمو في شير الٌصياـ . الفركض في أكقاتيا   
[المو ارب]لمػاذا وكىرَّدىًت رٌد الٌسػالـ؟      أىييٍفًسدي ذاؾ عميػؾ الٌصيػامػا                 

               وحٌرٍجًت أف وىصمي  ي الٌصيا      ـً و كلن ، كريٍمًت ل ومي مرامػا 
(1)               ما وبوغيف بطػكؿ الٌصيػا       ـ إذا أنًت ٌأٍكرىٍدًت نفىسي الًحماما   

:    كقاؿ   
ياما  ًمٍمنا أٌف الٌصياـ الذم ييٍنػ      ػسيكيـ كٍصمىنا  ىمىٍينا الصِّ [الخفيؼ] (2)             لك عى  

 
حٌتى إٌنو لـ يكف ييطيؽ صبرنا بقدر .     كتحٌدث عف حٌجيا كما تركىٍتوي مف أثر في نفسو طيمة غيابيا 

:ما ضاؽ ذرعنا ، قاؿ   
يٍنا                     [المجوث]ما ًزٍلتي ميٍذ ًغٍبًت عٌني             مف أسخًف الٌنػاًس عى  

ػًؾ ىػذا              إٌ  بػالءن عػمػيػنػا  جُّي (3)             ما كاف حى  

 
:  في قصيدتو الدالٌية حيث قاؿكو كاىا كميميا إل  العبادة كالٌصالة فكز زىد    كقد كصؼ العٌباس   

 
ٍسًف وصبُّيرم كوجمٌّيدم             عىٍت         نفسي ًلحي   اليكـى أى ٍصرى باًطمي كوراجى

يا  ي المسجًد               نىبىذىٍت مكاوىبىوي كرىٍجـ رسالوي         كونكرَّدٍت مصباحى
ٍنًجػدً                كأٌنما شيػؽَّد الفػؤادي ًبًمػٍديةو         سميف منػو لغائػر كًلمي
(4)           إٍف كافى سىٍفؾي دمي ًبغيًر جنايةو        يا  كزي منػًؾ عبػادةن  وعىٌبػدم   
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  :أسمكب العٌباس كلغوو : *  المبحث األٌكؿ

كىي  ، فيي تسحر كتقير (1)، عمى نحك ما تككف رٌقة الخٌد األسيؿ رٌقة العٌباس رٌقة عاتية       
قاؿ . ، كبيذا التفٌرد شيد لو القدماء كقد تفٌرد العٌباس بالجمع بيف الٌرٌقة كالجزالة . تحفظ مكانيا كتخمد

،  كرٌقة العٌباس مطبكعة (2) " ٌطباعؿإٌنو كاف رقيؽ الحاشية لطيؼ ا " : ابف خٌمكاف في غزؿ العٌباس
 ، ككأنو يتمٌرد عمى الكعكرة اٌلتي غمبت عمى األشعار في ذلؾ الزماف كلكٌنو يعمد إلييا ككأنيا مذىب

،  كبيذه الٌرٌقة خاطب معشكقاتو، كىذه الٌرٌقة مرٌدىا سعيو إلى الكصكؿ إلى اإلفياـ بدكف عناء . 
، فجاء أسمكبو  ، الغنٌية بمطائؼ المعاني كتفٌرد بكفرة المراسالت الغرامٌية الخالية مف غرائب الٌمفظ

:                                       يقكؿ.  ، مكجزنا في بيانو يدهؿ في تؽا، صعبن  سيالن في أدائو
                                  
[الطكيؿ]          (3)ما أ صرى الٌميؿ عندنا :  لناا  الك   شىكىٍكنا إل  أحباًبنا طكؿ لىٍيًمنا                    
 

ككثيرنا ما يمجأ إلى االزدكاج مستخدمنا االستعارة المرٌكبة كذلؾ بأسمكب متيف ميٍحكـ كنظـ        
:يقكؿ . متماسؾ  

[طالبسي ] (4) الجسـي مف لؤلؤ كالٌشعري مف ظيمىـو    كالنَّدشير مف ًمٍسكىةو كالكجوي مف نكرً              
 

، فنجده يعاتب كيعتذر كيعطي  كمف أسباب رٌقتو إكثاره مف العتاب  ، كالعتاب يستكجب الرّْفؽ     
  : يقكؿ.ضباف لغتبريرنا لثكرة المحٌب ا

[رلكاؼا]                  ال كاف الٌشرابي ك  شرٍبتي  اكوىٍبتي ك د شرٍبتي الرٌاح صرؼن               

                        ( 5)ٍنوـي عمٌي لما غىً ٍبتي قي  مك  ـ       ػم عميؾػ عوبا ال وسونًكرك           
      

  :، يقكؿ ، كعتبو الٌدامي عمى المحبكب كمف أسباب رٌقتو فناؤه في الحبٌ        
فىٍكًت                ف        [رالكاؼ]      صيرم اهللي منؾ إذا اٍعوىدىٍيًت      ك د عٌذٍبًت  مبي إذ جى

تً  ي  د كاهلل يا أمىمي اشت دو      ػةن ًلًحؽٍ ػؾي ذا مغايظم  ف                    

ـي بمكويػك شاءى اٌلذم بكـ ابوالفؿؼ                 ؿ راحوي منك (6)م       لعىجَّد                 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.97ص ، العٌشاؽ الٌثالثة ، زكي ، مبارؾ( _ 1)  

.20ص ، ك يات األعياف ، ابف خٌمكاف( _ 2)  

.365ص ، ديكانو( _ 3)  

.179ص ، نفسو( _ 4)  
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.115ص ، نفسو( _ 5)  
. نفس الٌصفحة،نفسو _  (6)  

 تشٌفينا كثأرنا فإٌنيا قد قيطمب الٌنصر مف اهلل ألٌنيا تعٌذبو بفراقيا كبعادىا ، فإف كاف تعذيبيا ؿ      
، كاحتمؿ العٌباس مف تعذيبيا ما يكفيو حٌتى أذاب حٌبيا   مٌما أغاظيات، كاٍشتىؼى  أصابت قىٍصدىا
 .      ، فاهلل الذم أكقعو في حٌبيا قادر أف ييعٌجؿ في فنائو فيرتاح مف العذاب المقيـ عظامو كبراىا

         
  : ، كقد تصؿ إلى الٌصراخ كأف يقكؿ كليذه األبيات الحزينة نظائر كثيرة في أشعار العٌباس      

 

حي ػف كىٍثرةي الرُّيٍس ػـي     ليجرو كلؾػمى عنؾػلعمرم ما حبسي كواب             [الطكيؿ   ]ًؿ وف ى  

ف كنتي لـ أكوٍب إليؾ              حي ػ حيف أيمسي كأيصبإليكـ ؤادم  ا     ػـ   نـػكا   

؟                 ـٍ زىحي ػتي أـٍ ػ إٌنما كفبأسناكما  يٍمتي   أغىرَّدؾ وسميمي عم  بعًض أىمكي  

حي ػؾ أٍطـػتػك بيػ بأٌني نحاي يفن   م    ػمخالىطىوي يا  كزي أىمىًؾ  اعمـ              

ـي الكٌد كالو               كأٍمنىحي أىكل مف ذا اٌلذم يا  كزي  كل     ػإذا أنا لـ أمنىٍحكي

ٍمؽ اهلًل ما ب             صى ػل أؾػـي حتٌ ػؾي ػي ا       ذىكٍرتػم كرٌبـػأيكاوـ خى رِّحي ػادي أيُن  

  (1) ييفًصحي سذا رسكلي أعجـه ليػكه  لي     ػ يا كىًبدم طالىٍت ًإليكيـ رسائ            
  :         ف يقكؿأ العٌباس ال تمنع مف الٌتماسؾ المٍحكـ في بناء القصيدة ؾدالٌرقة عف      

ـو ؽ   ٍق       ػٍدتي ػد شوً ػؿو ؽػريبَّد لي                    [مجزكء الرمؿ   ]د أ ىٍ ويٍو  ػريبَّد دم  

بًّ لي كىوىٍمويوػع حػؿو          ـػكمػم طػزفو ؿػ حي ريبَّد                     

قٍ ػي ػٌناًس بالحبِّ لىذيٍ ت لك يذكؽي المكتى أشج  الػ                              

قٍ ػغٍبتي عنو أك شىًيٍدتي  م         ػاؿػف   ييبػم ـػأبػب                     

ؿٍ ػأنا ـً                    ًف خى ـي  عينناػٌموً      ؽ الػ      ػف أٍسخى (2)قٍ ػٍذ عىرٍ تي ػ   

كسيكلة األلفاظ كاٌتجاىيا إلى الٌشعبٌية كقربيا مف الحياة اليكمٌية كاضح في األبيات الٌسابقة       
:ة كيٌتضح في األبيات اآلتي  

 

[ السريـ   ]ت؟ػد نسيػًد أـ ؽػظه لمعوػباهلل يا غٍ بافي أٌ  رى يٍت    أىحاؼً                      

ٍت؟ػا حييػريني ـػؾى   وي ي ػأفَّد  ألىـ وىكٍف مف  بؿي عاىٍدوىني                            

ت ما الذم ييٍر يؾ مف أف أمك ىىٍبني  د ميتُّي بيذا اليكل                          (3)      
   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .128ص ، ديكانو( _ 1)

  .117_116ص ،نفسو _  (2)

            .120ص ، نفسو( _ 3)

،  خرآلما اق، ىجر أحد  تككف عتابنا رقيقنا بيف اثنيف بينيما حٌب كمكٌدةأفىذه األبيات ال تعدك   
كيٌتضح األمر  الحياة اليكمٌيةم يكثر في لغة ذفالتقى بو كأخذ يعاتبو بيذا الكالـ الٌسيؿ العادم اؿٌ 

  :                               د استعمالو تعبيرات مف صميـ الحياة اليكمٌية مثؿػعفأكثر 

  :في قكلو"  كتب اهلل عمى راسي "ك   "  ما ٌمر شيء عمى راسي" 
 

ٌرٍبتي مف ىذه الدُّينيا شدائدىا           [البسيط](1)" ما مَّدر مثؿ اليكل شيءه عم  راسي"        جى  

 
:كقكلو  

ـي                       [السريـ         ]اس  ػاءن ميٍشًبوى اليػإٌ  رج    كاهلل ما أصبىٍحتي أرجككي  

م  راسي " مسوسًممنا لمحٌب أر   بـ                            " د كوب اهللي عى

(2)يشًبوي  مبي  مبىًؾ ال اسي   ك       ،ما أنا بالٌنا ًض عيدم                                
       

إٌف سيكلة األلفاظ كاألساليب كاٌتجاىيا إلى الٌشعبٌية يعكد إلى تأثير التٌٌيارات األجنبٌية عمى        
 أٌدل إلى  ،، بسبب انتشار أفكار كعادات كنظـ غريبة عف البيئة كالمجتمع مكضكع الٌشعر كشكمو

،  المستكل العقمي كالفكرم لممتحٌدثيف بيا فكبي، ٌقة الحضارة كنعكمتيا رة جديدة تجمع بيف ػشيكع لغ
(.3)"األسمكب المكٌلد"حيث تحمؿ خصائص   

 

 ؼليس فيو إسفا ، ككضكح المعنى ، كقرب الٌداللة ، كالعذكبة ، كيمتاز ىذا األسمكب بالٌرشاقة      
  (.4)كال تعقيد كال تكٌعر، ، كال ابتذاؿ، 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.230ص ، ديكانو( _ 1)  

.231ص ، نفسو( _ 2)  
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.354_353ص،  (ت.د) ، ، االسكندرٌية  الثقافة الجامعية، الٌويارات األجنبية  ي الٌشعر العربي،  عثماف ، مكافي( _ 3)  

  .129ص ، الفف كمذاىبو  ي الشعر العربي ، شكقي ،ضيؼ _  (4)
 

كمٌما يصٌكر شيكع  ، العناصر غير العربٌيةلتفيميا كقد مالت ىذه الٌمغة إلى البساطة كالٌسيكلة      
ييا عف شعكره اٌلذم ؼيعٌبر  ، كاضحة حنؼ يعاتب حبيبتو بمغة سيمةألىذه الظاىرة قكؿ العٌباس بف ا

:             عمى نحك ما نرل في قكلو، ا ليذا الحٌب رن استحكذ حبُّيا عمى قمبو كمشاعره فأصبح أسي
                                                          
                                                                       
[ مجزكء الكا ر ]ري  ػف  مبيوي حى ى ػكيا ـ     ري        ػف كجييوي  ـػأيا ـ                        

طػكما لي عف  ا مف جٌؿ  ي عيني           مك                      ري ػى دىهي خى  

طى قي رى ػًلنىٍفسي غي     الدُّينيا         يكيا مف ليسى                       ري ػ كى  

بَّدًؾ ؼػأغى                       ًب يىٍسوًعري ػـً ال ؿػصمي  م          ػرَّدًؾ أف حي  

        ذىري ػم ك  مػا ييبؽػ ـ    ًبسيٍمطافو عم  جسمي                              

ًذري ػ             ػًت جئتي إليًؾ أعتى ػا أٍذٌنٍبػػـؿٌ ؾي ؾإفَّد ك                       

ىرى جائ                      ُى ري ػً كل  أنوصػكما أؽ       ةه       ػركانت الدَّد  

ري ػى ريفيا ًعبػـي  ي وص     ا        ػٌ ؾ كاألمػكما ييٍدرم                      

ري ػق كأٍزدىجػتي بػويمي      ا ابػ       ـفى بػلىعىمَّدًؾ وبومي                      

ـي      ػإذ ما ريـ                    ري ػبي ينفطً ػادي ال ؿػيؾ        تي ىٍجرىكي  

ري ػً عم  اليجراًف أصطب        م      ػٌ ك أفػأما كاهلل ؿ                     

ري ػا السَّدوى ػأطاؿى عذابىو    د         ػا ؽػ ألىرىٍحتي عيفن اإذن                       

ػ          ن ػ جاهاأ  م                     ٍمني       بالحي دمى الخبىري عفػبِّ سى  

دىري ػى ًكًه الؾػمىشرىبي صؼ كرٌّي           ػيـ  قي ػمذاؽى  إفَّد ػؼ                       

ري ػسىوى  قي ػكؿُّي  م ػكليؿ ره            ػًعبى  قي ػنيارم كؿُّي                        

ره          ػكني ماؤهػجؼ                     ري ػكيهي ً ؾى ػحىش م ػ ك مب  ا ًدرى  

   ( 2) الٌنظىري (1)نيـم             نظٍرتي  شاػأفى  ةن ػبميٌ  اف ػكؾ                    
          

 يجرم عمى ألسنة الٌناس اىذه الٌسيكلة في األلفاظ تكاد تجعؿ الٌشعر في سيكلتو أسمكبنا نثرمن         
.في حياتيـ اليكمٌية المألكفة   
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.ٌشـؤ  حمؿ إليو اؿ : شاـ".  أذؿٌ  : ساـ.    "ني شاـ " بدؿ   "مني سا " .أخرل في ركاية ( _ 1)  

.217_216ص ، ديكانو( _ 2)  

 :     يقكؿ العٌباس مستخدمنا بعض الٌتعبيرات اٌلتي كثر استعماؿ الٌناس ليا في حياتيـ اليكمٌية      
                                                                      
ٍمًؽ اهلًل كٌمو                     لىييـ ـي     ػككنت أسخفى خى ٍحشىوي كىمىدا  مفعيننا كأطكى [البسيط  ] كى  

سىداػ  رَّدًت العيفي يا نفسي ًب يٍرًبؾي                     ـي      كغابى ىٌمي ككا   ركحيى الجى  

(1) داػ دائمنا أبرٌبيرنا ؿػدنا كثيػحـ "   يا سكني"الحمدي هلًل ذم الٌنعماءؼ                            
 

ا الٌتعبير نفسو         :كقكلو في مكضع آخر، مستخدمن

[الكامؿ]   ذىىابي           كبىميتي  بؿى المكت  ي أثكابي إل  ال بكرً أظمكـي حافى                    

ػيٌف ًحسابػعٌما  ميؿو  اٍعمىـً   الٌسالـي   ٌنني         "يا سىكىني"  عميؾً                  (2)              
   

       
شيكع ظاىرة الٌشعبٌية كالميؿ إلى استخداـ الٌتعبيرات الٌسيمة الكاضحة في غزؿ ابف األحنؼ       

قامتو في بيئة أجنبي.  البيئة العربٌية فترة طكيمة مف الٌزمفق يعكد إلى ىجر بعيدنا  ، افػة كىي خراسػكا 
رس ػ في لغة الٌشعر الجزالة كالفحكلة كقٌكة الجيمٌيؿاٌلذم  ، ؽ العربي البدكمك، كالذٌ  ف البيئة العربٌيةػع

ـٌ باألسمكب البدكم في شعره  يكافؽ  ، كب سيؿ ككاضحػكغ شعره في أسؿػبؿ يص، التي جعمتو ال ييت
     (3).ا الٌذكؽ األجنبي كالبيئة اٌلتي يعيش فيو

                                  
ـٌ اٌلذم طبع تمؾ أبيكقد جاء شعر العٌباس حضريِّا شبيينا بشعر عمر بف       ربيعة متأٌثرنا بالجٌك العا

ـن   في العصر العٌباسيةالحقب  ا كليس غريبن (4)  بأٌف العٌباس بف األحنؼ كاف معاصرنا ألبي نكاسا، عم
  :                                                     أف نسمع الٌشاعر يقكؿ كاصفنا تمؾ الحقبة

[الطكيؿ] (5)يرى  يمف   يحبُّي كيعشؽي؟خما الٌناس إٌ  العاش كف ذكك اليكل    ك        ك       
 

  :كىك اٌلذم رٌبما تفٌكؽ عمى شعراء الغزؿ الحضرم حيف قاؿ    

[السريـ](                   6) آخر الٌدىرً ومؾ اٌلوي لك ذيٍ تي مف ري يا      ما ذيٍ تي سيٍ مان               
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .154ص ، ديكانو( _ 1)

  .61ص ، نفسو( _ 2)
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  .360ص ، الٌويارات العربٌية  ي الٌشعر العربي،  عثماف ، مكافي( _ 3)
  .26ص ،ديكانو ( _4)
  .271ص نفسو،( _ 5)

18ص نفسو،( _ 6)  

 لـ ترد (1)، كأضاؼ إلييا معاني مبتكرة كلقد استعمؿ العٌباس كٌؿ المعاني اٌلتي كانت في أٌيامو     
  :عند مف سبقو مف شعراء الحٌب كالغزؿ عمى نحك ما نرل في مثؿ قكلو

[الكا ر      ]  (2) مك أٌف الرُّي اد ييباع بيعنا            ألغمىٍيتي الرُّي ادى عم  الًعباًد                      
 

، فجاء شعره تعبيرنا عف أحاسيس الٌنفس  دع العٌباس باٌبا مف أبكاب الغزؿ العفيؼ إاٌل كلجومكلـ       
ا ػفي بعده، في صٌدىا ككصاليا  ، في قمقيا كىدكئيا ، في يأسيا كأمميا : البشرٌية في جميع حاالتيا

  :يقكؿ . كقربيا

ٍسفن ػيزيديؾ كجييو                      [مجزكء الكا ر    ]را   ػق نظػإذا ما زٍدتى   ا       ػا حي  

مىيٍػ        ػإذا ما المٌيؿي ـ                       ؾى باإلظالـ كاٍعوكىرا  اؿى عى

(3)ًرزىاى وكيف  ىمرا ػره        ىأبٍ ػـػف ؽػـ يؾػكدٌج  ؿ                                          

:كيقكؿ       

[ البسيط    ] (4) كصكرىًويا       إف كنتى لـ وىرىىا  انظٍر إل  ال مرً  كزو يا مىٍف يسائؿي عف           

ككاف أكثره ييٌتخذ مادة لمغناء ، كقد أٌثر الغناء في لغة شعر  ، (5)ـٌ إف جٌؿ شعره كاف غزالن       ث
ة ػاغم، كطبيعي أف يضطر الٌشعراء إلى ص  مف الجكارم كالٌرقيؽكاالغزؿ فأكثر المغٌنيف كالمغٌنيات كاف

،  ةػ، كتحفظو بسرع حٌتى تستطيع ىذه العناصر األجنبية أف تفيمو ، شعرىـ في أسمكب سيؿ كاضح
ـٌ تذيعو بيف الٌناس كيضاؼ إلى ذلؾ أٌف أكثر شعر العٌباس الغزلي كاف يكتبو عمى شكؿ رسائؿ ( 6). ث
 :                                      كىذا كاضح مف قكلو. مع الرُّسؿ  (فكز)ترسؿ إلى محبكبتو 

          
ؾػق               ٍمتػذا كوابه نحكى ـي لو كيبكي مف  را      قي      ػي ـ أرسى [الكامؿ ]يبكي الٌسمي  

بُّيؾ يا حبيب   ادؽو     ػ يو العجائبي مف محبٍّز ص                  اػةي  اٍنطىؼػ أطفاهي حي

بىٍرتي حو  عيؿ صبرم كمُّيوي                      اػكىىكيويكـ يا ًحٌب نفسي لمٌشؽ  كصى  

لكالحبُّي مف غيرم  ىدىٍيويؾ  د أب م      ػً فمٍ ككومتي حبَّدًؾ  اعممي كاٍستى                

ـي م              (7)عىدىدى النُّيجـك ككيؿِّ طيرو  ي السَّدما وي       ػا ميٍنيى ػمٌني السَّدالـي عميكي   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .26ص ، ديكانو( _ 1)

  .133ص نفسو،( _ 2)
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  .196_195ص نفسو،( _ 3)

  .209ص نفسو،( _ 4)

  .15/ 8 ، األغاني ،االصفياني( _ 5)

  .360ص،  الٌويارات األجنبية  ي الٌشعر العربي ، عثماف ، مكافي( _ 6)

  .40_39ص ، ديكانو( _ 7)
كال عف أسمكبيـ كقد أٌثرت ، كلغة ىذه الٌرسائؿ لغة سيمة كاضحة ال ترتفع كثيرنا عف لغة العاٌمة       

. إلى الغناء عمى شعر الغزؿ في ىذا العصرباإلضافةلغة ىذه الٌرسائؿ   
 

كالمعنى الجميؿ ، المٌتصؿ بالٌنفكس جميعنا، ، ككاف العٌباس بف األحنؼ يطمب الٌمفظ الٌسيؿ        
  .، كعذكبة قٌؿ أف تتكٌفر لشاعر كفيو رٌقة بالغة.  يتعالى عف الٌناس ، ال المشترؾ بيا

 

 في الٌشعر كمذىبو ىما طريقة يقتوكطر.  كشعره عمى بساطتو مشرؽ الديباجة ، يجيش طبعنا       
  : الٌشبو بينو كبيف أبي العتاىية في قكلو ، كيٌتضح (1) أبي العتاىية كمذىبو

 

ُّـي ك  وعمميف ـ               [  المنسرح]ا األرؽي   ػإٌنؾ   وعر يف ما اليُّـي كالػ         ػغى  

ـي عيني ك         ػأنا اٌلذم   وف              ـى بي رى  ا    ؽي ـور ا دمكعي ما دا
ـي منكيـ بما أؽ               ناؿى بو العاش كف مف عىًش كا  د       ػى كؿي كؽػأيحرى  

ؽي ضتي  ت        ػةه نيًصبى ػًصٍرتي كأٌني ذيباؿ             ًُ (  2)مء لمٌناس كىي وىٍحورى  

 
  :أك قكلو

َّـد مف ؼ    زارىؾى  ي البيٍسواف طىٍيؼه طىركٍؽ                [السريـ]كٍؽ  ػكزو  نفسي وىتػأل     

فػم الٌزٍكرى اؿػيا ًبأب             ـٍ ؼ باتى ر ي نا لي  ا     ػذم زارى ؽػـ الرَّد يػًن  

مٍِّمتي ما   أيطيػؽ كزي ػيا ؼ             وي        يا  كزي  د حي              د طالىت بكـ ًشٍ كى
ؽي أعػي د مػؽ           كالمرءي  منو كيش   بالٌصديًؽ الٌصديؽٍ     داؤه    ػٍرزى                  

بِّؾي ػرى ؼػ  خي               م طميؽٍ ػم أسيره كبكائػنـك     م    ػـي إٌنفػم حي

ريؽٍ ػكأٌنـ   كل      ػكاكيٍربىوا مف حرِّ ىذا الو             ا  ي الجكًؼ منوي حى  

فو داخػا ـػكاعىٍكلت            زى ؽػف ز يرو بعدىه لي شييػـك  ؿو      ػف حى  (3)            
(4)ؽػق الٌطرمػا سيدَّد عميػكأٌنـ     ـ    ػ غيًرؾي إلػ   يىٍيودم  مبي                       
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .403ص ، (ت. د ) ، 4 ط دار الفكر، ، خر ال رف الثٌالث اليجرمآواريخ الٌشعر العربي حٌو   ، نجيب ،البيبيتي ا( _ 1)

  .271ص ، ديكانو( _ 2)

.رفع الصكت بالبكاء كالٌصياح:لة العك( _ 3)  

  .269 ص ، ديكانو( _ 4)

د ػتج ك،كاستكائػو عندما تقرأ ىذه األبيات تجد طريقة أبي العتاىية في قرب الٌمفظ كسيكلتو     
 ، كال يتصٌنع في استحضارىػا، تنثاؿ عميو انثياالن ال يتكٌمؼ  المعاني المستخمصة مف كاقع الحياة

مّْؿ الٌناس ما ال ييطاؽ في فيميا إف أىٍخفىت غمٌكه رٌقتو ك، إال أٌنو أكثر ميالن إلى الغيميٌك  صكغيا كال ييحى
 :                                                                      كمف ذلؾ قكلو(1) كعذكبتو

  
؟  ؽ   م       ػت ؿػما عمييا لك أٌنيا أىًذفى                  [ الخفيؼ]  راراػد نىيىٍوني ـً ػ ي كوابو  

اراػؼػً دنا كفػاعػادي إٌ  وب     دحاذىرىت أف ورؽَّد لي  ييى   وز                      

    ك          ني عم  المَّديؿ ًحسبةن كائًوجاراػٍكلي ٌأعيفػأيُّييا الرٌا دكف حى                

(2) نىسيتي الٌنيارادأك ًصفكهي  ؽ   ا        ػاًر حديثن ػحدِّثكني عف الٌنو                    
           

"  مػسٌيدت "ك "  دمػٌ سي "ك "  عبدؾ " : كمف معجـ لغة الغزؿ استعماؿ الٌشعراء ألفاظنا مثؿ       
ة عند أبي نكاس ، كالعٌباس بنت األحنؼ "مكالتي "ك "  أميرتي "ك  ، كبٌشار ، كعكاشة   كخاصِّ

 :                                         في قكؿ العٌباسء كمف األمثمة عمى ىذا ما جا(3) العمي
                 
[الكامؿ    ]   (4)بكواًبيا       كوبٌذلىت بصدكًدىا كًحجاًبيا   " أميروي "بىًخمىت عمٌي                
 

:كقكلو        
بي مف غ بي    "       مػدتػسيٌ  " اػاهلل مػب             [مجزكء الرجز       ] (5)  وغ ى  

 
:     كيقكؿ   

ـٍ      ححبُّي اؿ                ـٍ    جازٌية أبم  العظا ـٍ  ػ الؾإ ٌ لىؽي ػكالحبُّي   يى [السريـ      ]را  

اـػليس ًلما بالعاش يف اٍكًوت  ق       ػم إفٌ ػم سٌيدتػدتػٌ سىي                 

زي عف حمًؿ الباليا الًعظاـػم إٌنفػدتػدوي سيػسىيٌ                م        أىٍعجى  

(6)اـػدعكةى صبٍّز عاشؽو مسوو   م     ػدوي  اسمـػٌ سىٌيدوي سي                                        
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .405_404ص ، واريخ الٌشعر العربي ، نجيب ، البيبيتي( _ 1)

.200ص ، ديكانو( _ 2)  

.364ص ، اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم ، يكسؼ :ربٌكا( _ 3)  

.100ص ، نواديك( _ 4)  

.102ص ، نفسو( _ 5)  
.335_334ص ، نفسو ( _6)  

،  ، فأنشده األبيات الٌسابقة اجتمع أبك نكاس كالعٌباس بف األحنؼ فاستنشد أبك نكاس العٌباس       
ٍعتى ليذه الـ " : فقاؿ لو أبك نكاس  اـ القصيدةػكت قبؿ تـػؾ تـػق أفٌ ػرأة خضكعنا ظننتي معػلقد خىضى

:يقكؿ (1)".  

[الرمؿ         ]ـ ػف زعػل  اهللي بيذا ـبتا زعمكا لي أٌنيا صارىت ويحـٌ                     

ف طاؿى السَّد ىـ   دوي   ػليت بي شككاؾ يا سيٌ                    (2) كلؾ األجري كا 
 في المجاممة إغراؽة بقدر ما تدٌؿ عمى مٌ لـ ييقصد بيا معانييا الحقيؽ مثؿ ىذه األلفاظ        

  .كالميؿ إلى الٌرٌقة كالٌتمٌطؼ كالتظٌرؼ 

، ككثيرنا ما نقع عمييا في  فظاىرة المجاممة كالرّْقة في المخاطبة عند شعراء الغزؿ كاضحة        
  :، يقكؿ شعر ابف األحنؼ

[    السريـ    ]دم        نىعىـ ك د غيٌيٍرت مف بعدم ػأٍخمىٍفًت يا سٌيدوي كىعٍ                     

ؿ                          ٍجدً    كىا أنا مف بعًدكـ لـ أزى   ي دكلة األحزاف كالكى

دِّؾي ػا         شوٌاف ـػدوي بينفػشوٌاف يا سيٌ                     ٌدمػف كي (3)ـي كي  

ذا ػراء قػ، بينما كثر استعماليا عند شع لـ تكف ىذه األساليب مألكفة في شعر األقدميف كغزليـ       
  .، كشيكع الٌرٌقة كالٌدماثة بينيـ العصر، بسبب الٌتطٌكر االجتماعي لحياتيـ

بف ااس ػ، كالعبٌ  (4)ع مف مذاىب المتكمّْميف كمصطمحاتيـمم غزليـ ما يشػكاستخدـ الٌشعراء ؼ       
مستعمالن  ف ضٌمنكا ىذه األساليب غزليـ كأشار إلى مشكمة القىدىًرٌية في غزلوػاألحنؼ مف الٌشعراء اٌلذم

(.     محمكالن عمى القدر)المصطمح   
دو           [البسيط]إٌني لمسووره  ي غير مسووًر       أيخفي اليكل كىك   يخف  عم  أحى  

(5)  كؿُّي ذلؾ محمكؿه عم  ال ىدىرً  ـي       ػي ؾـً  ـف ػ ـاكػ أك أىً ؿٌ اركػ ىأىكثً                      
كقد تحٌس  : " يقكؿ،  إذا كاف القصد منيا التظٌرؼ كالتمٌمح األساليبكيستحسف الجاحظ ىذه      

ا ألفاظ المتكمّْميف في ـ (6 ). "ٌرؼ كالتمٌمحػكه عمى الٌتظػؿ شعر أبي نكاس كفي كٌؿ ما قاؿثأيضن  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .2/379، (ت.د)، مصر ، دار المعارؼ ، دراسة الحٌب  ي األدب العربي ، مصطفى ، عبد الكاحد( _ 1)
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  .334_333ص ،ديكانو( _ 2)

  .151ص ،نفسو_  (3)

.193_192  ، ص 1981 ، 1ط الككيت ، ، شركة الربيعاف ، كالٌشعر  ي العصر العباسي األٌكؿ الجكارم ، سياـ ، الفريح( _ 4)  

.184ص ، ديكانو( _ 5)  

  .1/98ـ ، 1968 دار الفكر لمجميع ، بيركت ، ، الٌوبييف البياف ، الجاحظ( _ 6)

كبالثٌقافة الٌشائعة في ، كنالحظ الٌظرؼ كالٌرٌقة في لغة الغزؿ لتأٌثرىا بالحياة المتحٌضرة الجديدة       
ذلؾ العصر، فأصبحت مظاىر الحياة الطَّبيعٌية كاالجتماعٌية تمٌدىـ بصكر جديدة لـ تكف مألكفة عند 

، كتحٌدثكا   في أشعارىـق مف ذكركأكثركا،  ا المحٌبكفقلمكرد لغة يفيـالٌشعراء ليذا استخرج ؛ القدماء 
 ، كالكجنات بأنيا مكٌردة كقد كصفكا الخدكد بأٌنيا ، مء في ىداياىـش  يعادلوعف التٌٌفاح اٌلذم ال

  :  يقكؿ ، ، كالعٌباس مف الٌشعراء اٌلذيف أكثركا في ذكره مضٌرجة
                                                               
وى الٌشرًب    ذكرويؾ بالوُّيٌفاًح لما شمىمويوي                       [الطكيؿ]كبالرٌاح لما  ابىمىت أٍكجي  

(1)ًلًؾ العىٍذبً  بَّد كبالرٌاح طعمنا مف ـ  وذٌكرتي بالٌوٌفاًح منؾ سىكالفنا                                    
 
  :كيقكؿ

زىٍنيا    كأحبُّي الٌوٌفاح كالكردى حٌو                       ٍنويًو بالجباؿ كى زى [ الخفيؼ       ]لك كى  

(2)!  يما ًيٍنًبئاف بالطِّيًب عنيا  أشبىيا ري ىيا كنكيةى  ييا                                       
     :كيقكؿ

ٍمًر الثِّيابً             [الكامؿ]           ككردةو      بي اء بيف ش ائؽ الٌنعمافبي اءي  ي حي  
يىًد الشَّدباًب  (3) األغصافً مثؿى اىوزاًز نكاعـً  إذا مىشىت               ويوزُّي  ي غى  

  :كيقكؿ

ٍمتي البسوافى أٍذكىرني ريػ              ًؾ ريحي الٌنسريف كالٌوٌفاحً  إٍف دخى (4)ػحي         [الخفيؼ]       

 
ىي في الحقيقة تستحيؿ إلى صكر  ، ،عمى ما فييا مف حٌسٌية  الكرد كالتٌٌفاح كالبساتيفةإٌف صكر    

الجماؿ في صكرتو التٌاٌمة  ، فييا معنى اإلحساس بالجماؿ المجٌرد مف الغاية ، رمزٌية ركحٌية رفيعة
(5). التي تقترب مف صكر الٌشعراء العذرٌييف  

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .89ص ، ديكانو( _1)
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  .367ص نفسو،( _ 2)

  .366ص نفسو،( _ 3)

  . 127ص نفسو،( _ 4)

  .   197ص،  الجكارم كالٌشعر  ي العصر العٌباسي األٌكؿ ، سياـ ، الفريح( _ 5)
 

 

كأسماء القصكر  كأسماء الجكاىر، ففي قامكس ابف األحنؼ ألفاظ تعكس البيئة كأسماء الٌزىكر،      
 كالعطر كغير ذلؾ ة كالمصايؼ كمجالس الٌميك كمالعب الصكلجاف كالقرطاس كالقيفكاألنيارع تكالمرا

  :كىذا يٌتضح في قكلو. يعكس صكرة الحياة في مجتمع القرف الثٌاني اليجرممٌما 
 

(             1)   ي مجمسو       يو الغناءي كنرجسه كبياري عٍ  نجوــككأنٌنا ؿ             [الكامؿ]         
       

  :كيقكؿ في أحٌب الكركد إليو     
 

ُّـي نداما              ٍيحاني إذا دارت الكاسي مى يىشي ياحيف بينيـ      كذكريًؾ رى [الطكيؿ  ] (2) الرَّد  

  :كيقكؿ      
 

يحافً ظحافى أىؿي ظمكـو    كمٍ كيؼى يبغي الرَّد               ٍيحافي لمرَّد [الخفيؼ        ]  (3)لكـي الرَّد  

  : كيقكؿ      
 

يحاف إ                يحاف رائحةن        ييا  ممنَّدٍفًس بالرَّد [البسيط] (4)ناسي مأصبٍحتي أذكيري بالرَّد  

      
كقد تسٌربت أساليب المجاممة كالتكٌدد كالٌتظرُّؼ اٌلتي شاعت في المجتمع العصرم الذم كاف       

  :يعيشو العٌباس إلى شعره في مثؿ قكلو
 

[اليزج]                 اًس  ػ  رَّدت عيفي عبٌ      كزه   ػأى   د  ىًدمىٍت ؼ                      

ني البشرل       عم  العينىٍيف كالرٌاسً                      ُى (5)ًلمىٍف بىٌشرى                        
                         :     كقكلو

دى الٌناًس                             يًف كالرٌاسً   نعـ يا أكحى ٍُ (6)عم  العىٍيفى  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .182ص ، ديكانو( _ 1)

  .231ص ،نفسو _  (2)
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  .346ص ، نفسو –( 3)

  .232ص ، نفسو( _ 4)

  .235ص ، نفسو( _ 5)

  .237ص ، نفسو( _ 6)

إٌف القارئ لديكاف العٌباس بف األحنؼ يقع عمى كثير مف األلفاظ اٌلتي تدٌؿ عمى رقٌي المجتمع      
، أميرتي، حبيبتي ، حياتي:  ما نقع في شعره عمى مثؿ ىذه األلفاظا، ككثيرن  في الٌتعامؿ مع المرأة

، زىر  ، ديباجة الحيسف ، سٌيدة الٌناس ذىبي ، سيٌكرم ، ديرَّتي ، ، عسمي ، مكالتي  مكالمأميرم ،
 :                                              يقكؿ العٌباس لمحبكبتو، سيدتي ، المالحة كالجماؿ 

                   
 
[مجزكء الرجز   ]م   ػا ذىىىبػيا عسمي يا سيٌكرم           يا درَّدوي م                    

(1)     وغ بي مف غ بي     م        ػدتػٌ باهلل يا سي                                       

: كيقكؿ  

[ مجزكء الرمؿ   ] (2)رم  ػم كأميػبحبيب       ا      ػ كاهلل حؽًّ ػنامرحب                

  :كيقكؿ

ركحا مى  ىمىٍيتى أميروي جادىٍت بأخرل       كانت بعض ما                [ الكا ر  ] (3)ٍنكا الجي  

  :كيقكؿ

[المنسرح   ] (4) ًعٍندنا يا حبيبوي غً بىٍت       ـ    ػي أٍخمىٍفوييا كعدىىا كًجئويؾ               

  :كيقكؿ

[  الكامؿ    ] ( 5)كوبذَّدلٍت بصدكًدىا كحجاًبيا     بىًخمىٍت عمٌي أميروي بًكواًبيا                  

    :كيقكؿ
[الخفيؼ       ]  (6)يا حياوي ل د ىىمىٍمتي ًبأىٍف أىٍلبىسى     ثىٍكبىٍيًف مف ثياًب الٌطبيًب             

 
  :يقكؿ، كىي مكالتو   

 
[السريـ          ] (7) د كىوىبىٍت  يؾى لىمٍك وي      إٍف كينتي مك ؾى   فَّد اٌلوي                  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .102ص ، ديكانو( _ 1)

  .218ص ، نفسو( _ 2)
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  .128ص ، نفسو( _ 3)

  .120ص نفسو،( _ 4)

  .100ص نفسو،( _ 5)

  .74ص ، نفسو( _ 6)

  .120ص ، نفسو( _ 7)

  :، يقكؿ كىي سٌيدة الٌناس كرامشنة اآلس        

ـٍ ػ لؽ        اًس        ػٌ دةى الفػٌ أيا سي                  [اليزج]        ًت أٍنفاسي  ػد  ىطَّد  

ٍسًف                          ةى الحي (2) اآلًس (1)كيا راميٍشنىةى          كيا ديباجى     
  :كىي زىر المالحة كالجماؿ       

[ الكا ر   ]  (3) ؤاديًؾ مف سى اـً الحبِّ خاؿ  أىيا زىٍىرى المىالحًة كالجماؿ                          
ائـ مف دٌ ليس مف شؾ في أٌف المجتمعات اٌلتي كاف يغشاىا العٌباس كانت تفرض عميو التٌكدد اؿ      
 ىك الذم كاف يفرض عميو ة خاٌص ةكىذا التٌبسُّط بصؼ . كالتٌبٌسط األنيؽ مف ناحية أخرل.  ناحية

  :يقكؿ.  اختيار ما الف مف األلفاظ ، كما رٌؽ كعىذيب

[الرمؿ           ] اٍسوىنكىٍرويوي      كيؼ   أعرؼي ومؾ الطُّير ا  " الميدافي "أٍشرؽى                 

بَّدركني أنيا مٌرت ب              (4) نا ًمٍف ثـى أراهي ميٍشرً :  يمتي  ًق       ػخى  

  :يقكؿ" نسير في طريؽ مسدكد" الذم يقترب مف قكلنا قىؿ الممتنع ، كمف قبيؿٌس كىذا ىك اؿ    

مىٍيًو الطَّدريؽ                ما سيدَّد عى ُى [  السريـ         ] (5)  ييودم  مبي إل  غيًركـ        كأفَّد  

  :قكلو  إلى حٌد الٌشعبٌية ،ق أيضا مٌما يقترب بقكمف قبيؿ    

ؿ بي       إٌني إل  ذاؾى يا سي            كَّد (6)لي بأٍشكاًؽ ؤيا ليتى ما ًبؾى مف سيٍ ـو وىحى [البسيط]   

ٍ تي إٌياًؾ  :كقكلو ُى ًصفىٍت      إياًؾ أٍعني بما عىرَّد     [البسيط]     (7) كىؿ وعر يفى العالماًت الوي كي

  :أما الٌتعبير الٌترحيبي بقدكـو مف سفر فيك ال يتغٌير، يقكؿ     

[الخفيؼ      ](8) ىمىعىٍمرم لطاؿى ما أٍكحىشكنا      مرحبنا باألحبَّدًة ال اًدمينا                       

   :كقكلو اٌلذم يصؿ إلى أعمى درجات اإلعجاز في الييٍسر ىك     

[مجزكء الرمؿ      ]          رم  ػم كأميػمرحبنا كاهلل ح نا           بحبيب                

ميرم   كبمف شك ي إليو                   ٍيرم ك ى (9) شؼَّد جى  
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  .273 صنفسو،( _ 6)

   .281 ص، نفسو –( 7)

.352ص نفسو،( _ 8)  
  .218نفسو ، ص_  (9)

  :كىذا يٌتضح في قكلو،  كما يجرم مجراىا ةكقد امتأل قامكس ابف األحنؼ بألفاظ الكلكؿ       

[ المنسرح    ] (1)كاىنا ليذا الٌرسكؿ لك بٌمغ الػ        ػوَّدٍسميـ أك كاف يحمؿي الكيويبا              

  :كقكلو       

[السريـ            ] (2) ىرَّدج عٌني بعضى أٍحزاني     كاىنا لو مف زائرو مؤنسو                    

  :فقاؿ، كقد أكثر الٌشاعر مف استخداـ لفظ الكيؿ        

ٍيمي ك  لي ًث ةه                  [رجزمجزكء اؿ        ]  (3)أشكك إليًو كيرىبي                   كى  

:        كقكلو   
ٍصمىيا      كالكيؿي لي إف لـ أى يـ ًبًطالًبيا   ٍيؿي لي إٍف  يٍمتي أىٍطميبي كى    [الكامؿ]          (4)       الكى

  :كقكلو       

ٍيؿ         ؿٌ        ٌدارة     ػل غػم عؿػكى (5)  ا بالسَّدكاًد  ػت عميفػ حى      [مجزكء الكامؿ]      

  :كقكلو       

ٍيمي عم  الخاًؿ عم  خدِّىا الػ       ػأٍيسر كالخاًؿ اٌلذم بالذِّراع             [ السريـ   ]  (6)كى  

  :كقكلو       

ٍيمىوي  ماذا ل يتي كيا لىٍيفي  !  يا بىٍرحى أحزاني          ٍبروي     كيا كى ؿالطكم   ] (7)كيا دىرَّد عى  ] 
  :كقكلو      

ًر الميٍشًرًؽ            [السريـ             ] (8)كيمي عم  الٌشادًف ذم ال ىٍرطيًؽ    أىٍبمى ى ًمٍثؿ ال ىمى  

  :كقكلو       
ٍيؿػف حيبِّ ػآًه ـ           [مجزكء الرمؿ             ] (9) ىيكى لي ميرُّي المىذاًؽ      م     ػًؾ كى  
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  .243ص ،نفسو _  (6)

  .255ص ، نفسو( _ 7)

  .272 ص، نفسو( _ 8)

      .276 ص، نفسو( _ 9)

  :كقكلو    

ٍيؿ  مٌب  ليا         ميٍستى           ٍووي بالكى ٍيؿ ميٍسوىٍحًسنا  ـٍ دىعى ا لمكى [السريـ]             (1)ًلحن  

  :كقكلو     

ٍكثا مف الظُّيٍمـً   ك د أٍسرىٍ تى  ي ظممي                  [اليزج                   ]  (2) كاغى  

  :كقكلو     

[السريـ]            ي الجكًؼ منو حريٍؽ كأٌنماا ًمٍف ميٌر ىذا اليكل       تكاكيٍرب             

فو داختكاٌعٍكؿى            زى كمف ز يرو بىٍعدىهي لي شييٍؽ   ؿو       ػا مف حى  (3)                
 

  :فقاؿ " كيح" الٌشعراء في عصره كغير عصره كممة لسفكيستخدـ ما جرل عمى أ     
 

[الكامؿ ] (4)ماذا ل يتي مف اليكل؟ كيحى اليكل      لك أىفَّد نفسي  ي يىدٍيًو لىكىبا بيا           

  :ؿاكؽ     

ٍيحى ىذا اليكل ل د ممؾ الٌنا                 [الخفيؼ  ] (5)سى كصارت لو عمييـ بينكدي     كى  

  :كقاؿ     

[ السريـ    ] (6) ييداًكيا ًعٍش ىييما باجوماٍع        يا كيحى  معشك ىٍيًف ماوا كلـ                

  :كقاؿ    

ٍيحى مف كىمىًفٍت نىٍفسيوي               [المو ارب     ] (7)بمف   ييطيؽي إليو سبيال          يا كى  

  :كقاؿ     

ًمؽى األًحبَّدة  مبيوي               ٍيحى مف عى [الكامؿ   ]  (8)حو  إذا ظفركا بو  ومكهي        يا كى  
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  .136ص ، نفسو( _ 5)

  .243ص ، نفسو( _ 6)

  .298ص ، نفسو( _ 7)

  .369ص ، نفسو( _ 8)

كفيما مٌر مف أبيات إشارة إلى تكٌجع ابف األحنؼ كاسترحامو في عشقو كلكٌنو ال ينسى أف        
 كثيرنا حٌتى أصبحت مٌما (1)" طكبى"، فقد تردٌدت في شعره كممة  يتمٌنى ما يريد في عذابو كشقائو

  :يقكؿ يمٌيز ديكانو ،
   

 [الطكيؿ] (2)كب  لىيا طكب   طمىشَّدٍت عم  شمسو تأ  إفَّد شمسى األرًض  يما يي اؿ لي           
  :كيقكؿ

 كيقكؿ [الطكيؿ]     (3)كطكب  ًلمىف ييينيو سىٍكغي شراًب   م مف المَّديًؿ غىٍفكةن    ؼ ىطكب  ًلمىف ييغٍ       
: 

 كيقكؿ [البسيط]         (4) إذا عالىا كشدَّد الثكبى أزراري      طكب  لثكبو ليا إٌني ألحسيديهي         
: 
ت    ك رَّدت العيفي منيا كؿَّد و ريًر            كيقكؿ[ البسيط]     (5)طكب  لعيفو رأت  كزنا إذا اغومى ى
: 
ـي        ا إفَّد ذاؾ لىناًع [الطكيؿ    ] (6) ىطكب  ًلمىٍف أٍغف  مف المَّديًؿ ساعةن      كذاؽى اغوما ن  
 

لقد جمع العٌباس في شعره كٌؿ الٌشعر الغزلي عند العرب مف حيث المضمكف كأضاؼ إليو       
 عمى الحكار في بعض القصائد كىك يدير الحكار بيف عينيو كقمبو حيننا ، كبيف اأشكاالن مبتكرة معتمدن 

  :نفسو حيننا آخر، عمى نحك ما نرل في قكلو
 

[اليزج]         (7)ـً ػبىكىٍت عيني عم  ًجٍسمي           كعيني آ ةي الًجٍس                   

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في التٌنزيؿ" طكبى"ك "  الطيب  كالعيشحظلؾ اؿ :" طكبى لؾَّ أم " :يقاؿ ، الحسنى ، الخير كالخيرة ، الغبطة كالٌسعادة :ل الٌطكب( _ 1)  
  .، كغنى بال فقر ، كعز بال زكاؿ  كعز بال فناء ،كٌؿ ما يستطاب في الجٌنة مف بقاء بال فناء" : طكبى ليـ: "  العزيز        

   .41ص ، ديكانو( _ 2)

  .66ص نفسو،( _ 3)
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  .173ص نفسو،( _ 4)

  .179ص نفسو،( _ 5)

  .321ص نفسو،( _ 6)
  .332ص ،نفسو _  (7)

  : كقكلو  

[السريـ]           (1)كيؼ احوراسي مف عدٌكم إذا     كاف عدٌكم بيف أ العي؟              

  :أك يقكؿ بطريقة مبتكرة  
ٍت عينام مف  مبي ـي           حٌو  اٍسوىحى [السريـ](          2 )          حٌدٍثتي  مبي كاذبنا عنكػ  

:   كفي حكار آخر يقكؿ   

رَّدتػإذا ليٍمتي عينٌي الٌموي          ُى [لطكيؿ     ]ليـ ال مبا  :بجسميى  يكيـ  الىوا لي  ا      ػف أىضى   

وا     :  ف ليٍمتي  مبي  اؿ          انبعميؾى اٌلذم وم   كلي وجعؿ الذٌ   عيناؾى ىاجى  

ماني بيا عيٍجبا ، نعـ :   اؿ أنت عىًشٍ وىيا       :  الت لو العىٍيناف     ك    ُي أكرىٍثتي  

ٍذبا:          الت لو العيناف   اٍكفيؼ عف اٌلوي     مف البيٍخًؿ ما وس يؾى مف ريً يا عى
ـى   لك ويًرؾ ال طا     :   اؿ  ؤادم عنؾً         (3)ا ػؽي السُّييبري ما باتى ال طا يىخٍ كلنا  

كأٌنيما  اػن ا رقيؽػن اف عتابػا كجعميما يتحٌدثاف كيتعاتبـإٌف إجراء الحكار بيف القمب كالعيف كتجسيده      
رد العٌباس بيذا المعنى دكف سائر شعراء عصره  بؿ دكف سائر ؼىنا فقد افكمف ،  إنساناف سكٌياف

( .                                                        4) شعراء العصكر الذيف أتىٍكا قبمو  

 يمتقي في ىذا األسمكب مع اعتمد العٌباس بف األحنؼ في أسمكبو الٌشعرم عمى القٌصة كالحكار      
 سترجاعاكالقٌصة عنده عممٌية كمف ىنا جاء تشبيو بعض الباحثيف لو بعمر ، ، عمر بف أبي ربيعة 

  :يقكؿ ، مع المحبكبةق لمكاقؼ قديمة كقعت ؿ

[المنسرح]       تٍ ػى كأدرىكىٍت عندىؾ اٌلذم طىمىب   ٍت    ػد كذىبى ػًؾ ؽػم حدَّدثىتٍ ػإفَّد التٌ            

نىعىتٍ    ا      ػم كً ٌصوىوػ ً صَّدت     اسوفيمػي      أٍخًبٍرًؾ عنيا ب يٍبًح ما صى

ـن ػل إليػتي أسـػأٍ بىؿٍ          ٍت دكنكـ كؽ   ا     ػًؾ ميٍكوىًو ًممىتٍ ػ أٍعرى ى د عى  

دىتٍ ػدم كوككيدى أٍمًرنا شىوً ػعف  أف ليسى شيءه  ي األرض يىٍعًدليكيـ             

ـٍ ػانطىًمؽ  رىٍت     ػى ا ذىؾػتي كالمشويي ًلـػ ى يؿ         تٍ ػ انطمىؽى  ، ؾً ػم أوَّدًب  
ـً   ـي       ػا كجئويؾي ػدىهػٍ ا كىعػأٍخمىٍفويو        تٍ ػدىا يا حبيبوي غىً بى ػفٍ ػ ى    

ـى         (5)تٍ ػى د  ىعىؿػ، كؽ دي ما بىٍينىناسػويؼ   دةن     ػاهػزاؿي جػٍت   تػ أٍ سى               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .250ص ، ديكانو _ (1)



190 

 

190 

 

  .105ص ، نفسو( _ 2)

  .91 _90ص ، نفسو( _ 3)

  .51ص ـ ،1996، 1 ط ، بيركت ، دار الثٌقافة ، الغزؿ  ي العصر العٌباسي األٌكؿ ، عفيؼ ، حاطـك( _ 4)

  .120_119ص ، ديكانو( _ 5)

م ػ، بؿ ىي تكٌمؿ  القصيدة ؼ كالقٌصة عند ابف األحنؼ جزء مف القصيدة في معظـ حاالتيا      
، يقكؿ في عرض مكقؼ طالما أحٌب الٌشعراء ترديده سكاء أحٌبكا أـ لـ  الكقت اٌلذم تزيدىا جماالن 

  :ييحٌبكا

ٍثؿ الميا أٍ بىٍمفى يمشيفى  ي الكٍحًؿ                ُى [الطكيؿ   ] ىًجٍئفى كجاءىٍت  ي الٌظالـ وىأطُّيرنا     كـً  

ـي عب ت  ىواوييا      ػى  باوٍت ويناجيني كبات             مػؿ الذيٍىؿػدى اهلل كالرىجػويناًد  

طانا عؿ            بحي  يٍمنا جماعةن      ًلوٍشييًعيا نيخفي خي (1)   ل ًرٍسؿً ػ مٌما أ اءى الصُّي           
     

 ، كقد جاء بعدىا بصكرة تحمؿ جانبنا مٌما كاف يصبك إٌف األبيات الٌسابقة أشبو بمكحة جميمة      
  : يقكؿ.  إليو

ًرٍستي حياءن   أمرُّي ك  أيحؿ كيؼى  كزه كعيديىا    :اإذا الٌناسي  الك         [المنسرح]       مخى  

ٍمؿً ػيًمٌية  ي اؿخى  ككني كىمىٍيم  األ         ٌ  كىميبيٍن  أك كىعىٍفراءى أك جي          (2)   ىكل      كا 
 

ال إسيابى فييا كال  ، جعييا الٌشاعر مكجزةريبدك الحكاري دائمنا قصيرنا ، كالمكاقؼ التي يست      
 ،        تفصيؿ كسبب ىذا ميؿ ابف األحنؼ إلى المقطكعات الٌشعرٌية اٌلتي ال تستكعب تفصيالت

  :        يقكؿ (3)ا إلحساس متفٌجر،ؼن  تكثيكاففضالن عف أف الٌشعر عنده  ، كال تٌتًسع لحكار طكيؿ

 

ٍسنيوػجاريةه أعجبىو                [السريـ    ]كمٍثمييا  ي الٌناس لـ ييٍخمىًؽ       ا      ػا حي  

بَّدٍروييا أٌني مح               ا            أ بىمىٍت و حؾي مف منط يػبٌّي لوػخى  

               (4)كالرَّدشىأ الكسناف  ي  يرطىؽ     ا      ػاةو لوػكالوفوىٍت نحك  ت              

ـٌ اٍعشىؽً ظي اف     كلي ليذا الفو       : الت ليا               ٍر إل  كجًيؾى ث   (5)             
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .290ص ، ديكانو( _ 1)

  .291_ 290ص ، نفسو( _ 2)
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  .170ص ، العٌباس بف األحنؼ ، ليمى ، سعد الٌديف( _ 3)
  .معٌرب لباس:ؽ لقرطٍ ا.النعساف  : الكسناف. كلد الظبية : الٌرشأ( _ 4)

  .278_277ص ، ديكانو( _ 5)
 

  :فيقكؿ ،  قٌصة قصيرةالحكاركقد ينسج    

[السريـ ] ػو        ا شاًكيى ػإف الٌوي أحبىٍبوىو    متي غداةى السَّدٍبًت إٍذ  يؿى لي                        

ويرل باديىوٍ  ، بيا عيفه  : اؿ       م؟     ػما وشوؾ : يا أيُّييا ال ائؿي              

قٍ ػا ثانيػ  وىٍ ًصدي العيفي لو     ةه     ػًعندم إٍف وىشىاَّد ريٍ يى  :  ى يٍمتي             

ٍذويو" ـى ػاميػح " رأتي            ـٌ " بالٌطكر"   ا      ػكعىكَّد          بالغاشىيوٍ "طكرنا ث

وي               (1)يىوٍ ػم العاؼػعىٌجٍؿ إل  سيِّدت   يا رٌب  اسمـ كاسوىًجب دىٍعكى          
      

الٌشعرٌية إلى مجمكعة مف الٌصكر ف األحنؼ في مقطكعاتو ب عند ارد كالحكارٌس  اؿأسمكبحٌكؿ مي ك    
:ق ، عمى نحك ما نرل في قكؿ كامالن الخاطفة اٌلتي تترؾ لمقارئ فرصة تخٌيؿ المكقؼ   

[الكا ر]           (2)كذلؾ لك ظًفٍرتي بو الخمكدي      و كؿي ك د كىشٍفتي الًمٍرطى عنيا                     

ؿ ما بدا لؾ غي            (3) فيما دكف ذا  يًوؿى الكليدي         ذا    ػرى قػوناكى            
ـي ما أيريدي         ا     ػأرل طىٍر ي ييشىكِّ يني إليو            (4)كأفَّد ال مبى يعم             

      
ا  وباس مف ال رآف الكريـ كمف أبرز ظكاىر األسمكب في غزؿ القرف الثٌاني ميؿ الٌشعراء إلى      

فيك ، ، كنممح في شعر العٌباس بف األحنؼ حكاره مع القرآف الكريـ  كالحديث الشريؼ لفظنا كمعن 
  :فيقكؿ، يستحضره في بعض سياقاتو كأف يقسـ في مكضع القسـ 

ؿ  ير اننا كأكح  إل  الٌنحًؿ   أما كاٌلذم ناج  مف الٌطكًر عبدىه                [الطكيؿ]  (5)كأنزى  
 

 كالحديث عف نيو ، كاإلشارة في بعض معااإليحاء ، عف طريؽ يكظؼ بعض  صص ال رآفأك      
  :يقكؿ .  أالفى لو الحديداهللمنيا أف ك،  قٌصة داكد كأخباره في القرآف

[الطكيؿ   ] (6)ب درةو         مميؾه عم  ويسيًر  مًبًؾ  ادري الحديػدى داكدى ػأ فى ؿ                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .377ص ، ديكانو( _ 1)

ٌز أك : الًمرط( _ 2)   .يطخكتٌاف غير ـ كساء مف خى

.  بف يزيد الخميفة األمكم ككاف منيمكنا في الميك أراد الكليد  : الكليد( _ 3)  
كؿ ما تشتييو عدا الذم:  لكف ترٌد المحبكبة قائمو خمكده قٌمة سعادتو بؿذلؾ ، كفي  أف ينالياإزار المحبكبة يريد خمع الٌشاعر         
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ال كاف مصيرؾ مصير الكليد الذم _ دكف اإلزاٌر ما _تقصده   أنت       .  حتفو كف ج الـأكردهكا   

.158،ص ديكانو( _ 4)  

  .285ص ، نفسو_  (5)
  .213ص نفسو، _ (6)

 ، فالعٌباس يريد أف ينعت قمب صاحبتو بأٌنو جامد قاسو ال تجيش عكاطفو كالحديد ال يميف      
  : قكلو تعالىفيكيدعك اهلل أف ييميف بقدرتو ىذا القمب كما أالفى  لداكد الحديد 

ٌَْسِع٠عَ    }  إٌَََّٔب ٌَُٗ ا َٚ اٌط١ََّْؽ  َٚ َؼُٗ  َِ ثِٟ  ِّٚ َّٕب فَْضاًل ٠َب ِخجَبُي أَ ِِ َٚظ  ُٚ ٌَمَْع آر١ََْٕب َظا َٚ } (1  )  

     
  ، فيك مٌرة يقكؿ في معرض افتتانو بمحبكبتو كيشير إلى داكد أكثر مف مٌرة في سياقاتو      

  :يقكؿ. كافتتاف داكد بزكج أحد رجالو كزكاجو منيا

ٍت لداكدى النبيِّ الميودم     م     ػ ى نًت أٍ وىفي لم مكًب مف اٌلت               [الكامؿ    ]عر ى  

ٍؿ       ػ  ذا ىىبىٍطًت إل  بالدو لـ تى               وجرم ككاكبي أىميا باألٍسعىدً   زى  

نَّدني       كل د كوىٍبتي مـ الرَّدسكؿً              (2)  ألراهي أنجحى مف كواب الييٍدىدً   كا              

ْسَؽاَة ئِْغ َظَضٍُٛا  }:ل يكٌظؼ قٌصة اآلية في قكلو تعاؿ ِّ ٌْ ُؼٚا ا َّٛ ُِ ئِْغ رََك ٌَْطْص ًْ أَرَبَن َٔجَأُ ا َ٘ َٚ

ِْ ثََغٝ ثَْؼُضَٕب َػٍَٝ ثَْؼٍض فَبْزُىُ ث١َََْٕٕب  ب َّ ُْ لَبٌُٛا اَل رََطْف َضْص ُْٕٙ ِِ َٚظ فَفَِؿَع  ُٚ َػٍَٝ َظا

َؽاِط  اء اٌصِّ َٛ ِعَٔب ئٌَِٝ َق ْ٘ ا َٚ اَل رُْهِطْظ  َٚ ٌَْسكِّ  َْ َْٔؼَدخً *ثِب رِْكؼُٛ َٚ ََ٘ػا أَِضٟ ٌَُٗ رِْكغٌر   َّْ  ئِ

ٌِْططَبِة  ِٟٔ فِٟ ا َػؿَّ َٚ َٙب  ١ٍِْٕ اِزَعحٌر فَمَبَي أَْوفِ َٚ َٟ َْٔؼَدخٌر  ٌِ َه ثُِكَإاِي َْٔؼَدزَِه * َٚ َّ لَبَي ٌَمَْع ظٍََ

ٍُٛا  ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُْ َػٍَٝ ثَْؼٍض ئاِلَّ اٌَِّػ٠ ٌُْطٍَطَبء ١ٌََْجِغٟ ثَْؼُضُٙ ْٓ ا ِِّ َّْ َوث١ًِؽا  ئِ َٚ  ِٗ ئٌَِٝ َِٔؼبِخ

أََٔبةَ  َٚ َضؽَّ َؼاِوًؼب  َٚ  ُ ب فَزََّٕبُٖ فَبْقزَْغفََؽ َؼثَّٗ َّ ُٚظ أََّٔ ُٚ َّٓ َظا ظَ َٚ  ُْ ب ُ٘ َِّ ًٌر  ل١ٍَِ َٚ بٌَِسبِد    (3){  اٌصَّ

 
  : فيقكؿ، كيشير مٌرة أخرل إلى ىذه القٌصة 

ـٍ ت        د النبٌي قى ػألى ٍت بػرى داكى ـي      جًق   ػكى [الطكيؿ]      باؿي اليكل  يما سىًمٍعتى كأٍسمى     

  (4)ًع ػةو       ميً رًّا بيـ ميذ عًيد عادو كويبَّد ككما زاؿى لمٌناس اليكل ذا عىدا        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.30،  سكرة سبأ( _ 1)  

.147ص ، ديكانو ( _2)  

.24_21، سكرة ص( _ 3)  

.240ص ، ديكانو( _ 4)  
 

   " :النٌَّفاثات في العقد" كيقكؿ ذاكرنا      

سىًد   ةه     ػداري غالبػإٌني ألىٍحسىبي كاألؽ         ٌياؾ مثؿي الٌركح  ي الجى [البسيط          ]أٌني كاً   



193 

 

193 

 

(1)حو  سىعىٍت بينىنا يا  كزي ساعيةه        مشيكرةه عيًر ىت بالنَّدفًث  ي العي ًد              
 كالٌنافمة ، القرباف :مثؿ ،  في شعرهألفاظ ال رآف الكريـ كمصطمحاوو كوراكيبو كثير مف كوورٌدد       

  :، كقاركف في قكلو  تذر، كالٌنٌفاثات في العقدالكال تيبقي ك كذنب مغفكر، ،

ٍسًؼ بي مف كيا ربِّ عذٍِّبيا بما           [ الطكيؿ  ]  (2)اليكل      ك  كاٌلذم عىذَّدٍبت  اركفى بالخى  

، كيستدعي  فالعٌباس يحيؿ إلى قصة قاركف في القرآف كالتٌفسير كما أحاؿ إلى داكد كسميماف       
 بيف سياؽ كالمقابمةفي ذىف الٌسامع كالقارئ معنى ما يريد أف يبمغو مف ىذا الحكار أك التٌناٌص ، 

  .كسياؽ المعنى في الٌنٌص القرآني ، معناه
  :  كمنيا تأٌثره باآلية الكريمة في قكلو تعالىةكاألمثمة عمى تأٌثر العٌباس بالقرآف الكريـ كثير 

خِ }                 َّ ْز َٓ اٌؽَّ ِِ يِّ  ب َخَٕبَذ اٌػُّ َّ اْضفِْض ٌَُٙ َٚ}  (3)  
  :كيقكؿ   

فٍ تي لمف يمكذي بكـ جناحي       كوىم ىٍكني كأٌنكيـ ًغ ابي                    [الكا ر        ] (4)خى  
ْصجَبذٌر } :كاآلية الكريمة    ِِ َٙب  ْهَىبٍح ف١ِ ِّ ِٖ َو ًُ ُِٔٛؼ ثَ :في قكلوكاضحة . (5 ) { َِ  

مىٍمًت  ييا  ما                  [الخفيؼ    ] (6)حػ        ػواجي سيٌكانييا إل  مصباحمكؿُّي أرضو حى  

ٌٓر }  :كاآلية الكريمة     ١ ِِ ُْ َٔبِصرٌر أَ أََٔبْ ٌَُى َٚ ُْ ِؼَقبالِد َؼثِّٟ    (7)  { أُثٍَِّغُُى

ْهُىًٛؼا} : كاآلية     َِّ َْ َقْؼ١ُُىُ  َوب َٚ ُْ َخَؿاء  َْ ٌَُى ََ٘ػا َوب  َّْ   :كاضحتاف في قكلو    (8){  ئِ

ـي                      ـي أني ناصحه لكي (9 )جييدم، كلكٌف سعيي غيري مشككرً      اهلل يعم  

[البسيط]                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.256ص ، نفسو( _ 2)  

.24 ، سكرة ا سراء( _ 3)  

.64ص ، ديكانو( _ 4)  

  .35،سكرة الٌنكر( _ 5)
  .127ص ، ديكانو ( _6)
  .68، سكرة األعراؼ( _ 7)
  .22، سكرة اإلنساف ( _8)

.180ص ، ديكانو ( _9)  

   :أٌما قكلو   

(1)    يدَّد مف  يبيًؿ ف عف  ميصي مثؿ شاىًد يكسؼو       ٌف  ميصي لـ يؾاسىمك           [الطكيؿ]   
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كيتنٌصؿ مف الٌتيمة "  ييمف "كر العٌباس ما نيًسبى إليو مف تعٌرًضو لمفتاة ففي البيت الٌسابؽ مي        
  : تعالىقمع امرأة عزيز مصر، كبقكؿ_ عميو الٌسالـ _ الكاذبة، فيذٌكرنا بقٌصة سٌيدنا يكسؼ

{ َٓ َٓ اٌَىبِغث١ِ ِِ  َٛ ُ٘ َٚ ًٍ فََصَعلَْذ  ٓ لُجُ ِِ ١ُصُٗ لُعَّ  ِّ َْ لَ   (2)  { ئِْ َوب

   :في اآلية الكريمة_  تعالى _كيقكؿ اهلل   
ًَ أَْ ٠َْؽرَعَّ ئ١ٌََِْه طَْؽفُهَ } ِٗ لَْج ٌِْىزَبِة أََٔب آر١َِه ثِ َٓ ا ِِّ ٌُر  ٍْ   (3)  { لَبَي اٌَِّػٞ ِػَٕعُٖ ِػ

  :كقاؿ العٌباس      

[الخفيؼ]        ( 4)كلك أف الٌم اءى مف  بًؿ أف ير     ودَّد طر ي رأيتي ذاؾ بعيدا                  
 

:إسرائيؿ  في طعاـ بني -سبحانو كتعالى-كيقكؿ      

اِزعٍ }            َٚ  ٍَ َٝ طََؼب َُِٛقٝ ٌَٓ َّْٔصجَِؽ َػٍَ ُْ ٠َب  ٍْزُ ئِْغ لُ َٚ }  (5)  

  :فقاؿ العٌباس  

[الكامؿ   ] (6)لكٌنني جٌربويكيـ  كجٍدويكيـ            وىٍصًبركفى عم  طعاـو كاحًد                   
 

  -:تعالى - كيتأٌثر العٌباس في قكلو  

                            { ُِ ِٓ إٌَِّؼ١ ئٍِػ َػ َِ ْٛ َ٠ َّٓ َُّ ٌَزُْكأٌَُ   (7) {ثُ

  :فيقكؿ العٌباس   

[الكامؿ  ] (8)كوىشىرَّد ىٍت مف  صرًىا  ىرأٍيوييا      ى يٍسألىفَّد عف الٌنعيـً األكبىًر                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .289ص ، ديكانو( _ 1)

  .   26 ، سكرة يكسؼ( _ 2)

  .40 ، سكرة ا لٌنمؿ( _ 3)

  .162ص ، ديكانو( _ 4)

  .61، سكرة الب رة( _ 5)

  .169ص ، ديكانو( _ 6)

  .8، سكرة الٌوكاثر ( _7)

.188ص ، ديكانو( _ 8)  

ُْٕٗ }- : سبحانو كتعالى-كفي قكلو     ِِّ َٕخً  َِ ـَ أَ ُُ إٌَُّؼب ١ُى   (1) {  ئِْغ ٠َُغهِّ

 

ُْ  }:-تعالى–كقكلو     ُٕى ِِّ َٕخً َُّٔؼبًقب ٠َْغَهٝ طَ رِفَخً  َِ ُِّ أَ ٌَْغ ٓ ثَْؼِع ا ِِّ َُّ أََٔؿَي َػ١ٍَُْىُ  (  2) { ثُ  

  :كيقكؿ العٌباس           

نَّدٍيتي أف ييغىشِّيىني المػ         ػػوي نعاسنا لعؿَّد عيني وىراؾً                 (3)  ىوىمى [الخفيؼ]            
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في شعر العٌباس كىي معجزات كردت في القرآف  الكريـ كلكف ليس وأثيرات مسيحٌية كىناؾ      

 يقكؿ ،فالعٌباس يذكر مف معجزات عيسى اإلبراء بالٌممس.   مف قبؿاألناجيؿباإلسياب اٌلذم كرد في 
  :                                                                                   العٌباس

رأهي مف كفِّيا الٌممسي      كانٍت إذا جاٌءىا المبومي                      [السريـ](               4)أٍبُى  

 
  :كاستخدـ ألفاظنا أخرل خاٌصة بالمسيحٌييف كتٌتضح في مثؿ قكلو     

 

ميبا               ٌ            ىأنا كا ره أديفي الصَّد [الخفيؼ](                5)اعمىمي يا ظمكـي ح ًّا كا       
          

  : كقكلو     

ـي عند رؤيًويا المسيحي                ٍت        ييعىظَّد [الكا ر](           6)كديميًة بيعةو بالٌرـك أ حى       
         
 

 

(       7)  حراراًت أ باسو ومكحي لراىب   كأٌف ب مبي كٌمما ىاج شك يوي                      [الطكيؿ]    
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .11، األنفاؿسكرة ( _ 1)

  .154 ،سكرة آؿ عمراف( _ 2)

  .281ص ، ديكانو( _ 3)

.231ص ،نفسو_  (4)  

.88ص ، نفسو( _ 5)  

  .126 صنفسو،( _ 6)

.56، ص نفسو( _ 7)  
 
 
 

 

:الٌصكرة الٌشعرٌية عند العٌباس : * المبحث الثٌاني   
     كاف العٌباس بف األحنؼ شديد الٌطمب لمصكرة الٌشعرٌية ، يعيد الٌنظر فييا ، كيبحث في صندكؽ 

 عمى نحك ما نرل في كالٌطباؽ ، كالجناس ، كالمشاكمةأصباغة عمى أفضؿ ألكاف المحٌسنات ، 
:قكلو  
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  [المنسرح]      (1)           أيحرـي منكـ بما أى كؿ ك د          ناؿ بو العاش كف مف عش كا  
:يقكؿ .  بيف حرمانو مف محبكبتو ، كنكاؿ غيره يطابؽ      فالعٌباس ىنا   

ٍرتي عم  كجيي كأىث مني ًحٍممي  رى مىٍمتي اليكل حو  إذا  متي باليكل   خى   [الطكيؿ](  2)         حى
.         ىذا تصكير مبدع في قيامو بحمؿ اليكل ثـ انكفائو عمى كجيو بثقمو   

:     كيقكؿ كذلؾ   
دبارم  ٍزتي بابىكـ            كي   وككنكا إًل بالي كا  [البسيط]    (3)           إذا وىعىٌمٍدويكيـ جاىكى  

دبار كلكف عف بعد كمجاكزة لدارىا  .     فيك بيف إقباؿ كا   
ا  :       كيقكؿ أيضن  

[السريـ]         (4)                 إف ساءىؾى الدَّدٍىري بيجراًنو             رٌبما سىرَّدؾ أحيانا    
:يقكؿ .       لحظات الدىر إساءة حيننا كسركر حيننا آخر   

ـي   [الطكيؿ]    ( 5)             وحدِّثي عٌنا  ي الكجكًه عيكنينا       كنحف سككته كاليكل يوكٌم  
.       كحديث المحٌبيف كلغتيـ تقرأ في العيكف ، كىي نافدة عمى القمب ، بينما المحٌبكف سككت   
:       يقكؿ   

ف سىرَّدكيـ ىذا العذابى  ىعىذِّبكا مكا      كا  رِّ  ارحى [الطكيؿ] (    6)          ف ساءىكيـ ما بي مف ال ُّي  
:      كيقكؿ   

بي  [الطكيؿ](      7)        ظمـك ورل اإلحسافى مٌني إساءةن             كويٍذًنبي أحيانان إلينا كوىٍغ ى  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .271 ، ص ديكانو( _ 1)
  .288نفسو ، ص _  (2)
  .175نفسو ، ص _  (3)
  .361نفسو ، ص _  (4)
  .323نفسو ، ص _  (5)

  .52ص : نفسو _  (6)
  .106نفسو ، ص _  (7)

 
:   كيقكؿ   

[السريـ]   (1)       أىسىٍأتي إذ أىٍحسىنتي ظٌني بكـ                 كالحزـي سكءي الظَّدفِّ بالٌناس   
:   كيقكؿ   

[الرمؿ](        2)       ظىمىمىٍت عينيؾ عيني إٌنيػا                   بادىلىٍويا بالرُّي ػاًد األىرى ػا   
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:   كيقكؿ   
ـى السُّيركًر  صاري  ـى البالًء عم  الفو                 ًطكاؿه كأٌيا [الطكيؿ]  (3)       أى  إٌف أٌيا  

:   كيقكؿ   
[مجزكء الرمؿ]  (4)        ريبَّدما باعىدىؾى الدَّدىػ                        ػري كأىٍدنىٍوؾى األماني   

: البارع ، قكؿ العٌباس الٌطباؽالعذبة كالم ابمة    كمف أمثمة   
ٍزنان كعزاهي          [البسيط]كميٍسعىدو جاءى مسركران  بوىيًنئىػةو              مـ يًرـٍ أف بك  حي  

ٍدتي أىمرَّد الحيبِّ أحالهي  جى (5)       كشاربي الحبِّ ًكٍردي المكًت غايىويوي            ك د كى  
:   أك قكلو   

ًمؽ األحبَّدةى  مبيوي            حٌو  إذا ظىًفركا بًو  ىوىمػكهي     [الكامؿ]          يا كيحى مف عى  
(6)          عٌزكا كماؿى بو اليكل  أىذىلَّدوي            إٌف العزيزى عم  الذَّدليًؿ يويوي   

:   كقكلو   
مبىٍوني مف الٌسركًر ًثيابػا              ككىسىٍوني مف اليمكـً ثيابا       [الخفيؼ]          سى  

(7)          كٌمما أغم ىت مف الكصؿ بابا              ىوىحت لي مف المنٌيًة بابا   
:   كقكلو   

ٍمًؽ اهلًل عصيانا              ـي       نفسنا ألكثر خى [البسيط]أىصبىٍحتي أىطكعى خٍمًؽ اهلًل كمِّيػ  
(8)          ال كوابه ،  ىدىٍوًؾ النَّدٍفسي ييٍ ًحكينا         د أوانا كوابه منًؾ أٍبكانػا   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .229 ، ص ديكانو( _ 1)
  .267نفسو ، ص _  (2)
  .222نفسو ، ص _  (3)
  .365نفسو ، ص _  (4)
  .370نفسو ، ص _  (5)
  .369نفسو ، ص _  (6)
  .110نفسو ، ص _  (7)
  .348نفسو ، ص _  (8)

 
 

:       كقكلو   
ـي حػربي                        ـي صدٌّي كًسٍمميكي ـي  منػ        كعطيفكي بُّيكي ػٍرـه كحي ـي صى [الطكيؿ]ًكصاليكي  

ٍعػبي                   كأنوـ بحمد اهلًل  يكـ  ظاظػةه          كيؿُّي ذىلكؿو  ي جكانبكيـ صى
ٍوػب  ف أىدىٍع        ًزيارىوكيـ يكمان يكف ًمنكـ عى                  إذا زرويكيـ  يٍموـ نىزكعه كا 
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بُّيكيـ حبُّي  (1)                 يجرم لكـ عوبه ككصمي لكـ أذنل    ال ىجريكيـ ىجره ك  حي  

      كلعٌؿ ىذه األبيات الٌسابقة المشحكنة بالمرارة جعمت العٌباس يأتي  بالٌصفة كعكسيا كالخٌمة 
:كيقكؿ . كنقيضيا ، ليرسـ صكرة كاضحة المعالـ لصاحبتو الٌناًكثة لمعيد ، المتقمّْبة المزاج   

ٌسادنا ككىذَّدٍبًت عاش نا            كليس سكاءن عاشؽه كحسكدي  دَّدٍ ًت حي [الطكيؿ](      2)           أصى  
:     كيقكؿ  

[الكامؿ]  (3)مىًرٍ تي  ىعيٍدوييا ،  ىوبىرَّدمىت      كىي الصَّدحيحة كالمريض العائدي :               الت   
 فيأتي في المرتبة الثانية بعد الٌطباؽ في غزؿ العٌباس ، كالقارئ لشعره يصادؼ شيئنا الجناس     أما 

:مف الجناس غير التٌاـ في مثؿ قكلو   
[الكامؿ](     4)                الت ظمـك سىًمٌيةى الظُّيٍمـً                    مالي رأىٍيويؾى ناًحؿى الجسـً   

:   كقكلو  
ـي      [المو ارب]                 مك  د وكٌل  كسارى الحبيبي               لكاف مكافى دمكعػي د  

ـي                  ك ي العشؽ كاساف مسمكموا             ًف طعيمييما الٌصابي كالعم 
ـي  ٍيمى (5)                 حداىيما كأسي ىجًر الحبيًب             ككأسي الًفراًؽ ىيى الصَّد  

ا     نرل  . في البيت األكؿ" دـ"ك " دمكع"ك " مكاف"ك " كاف"كفي " ظمـ"ك " ظمكـ" في جناسنا نا صن  
.في األبيات الثٌاني كالثٌالث مراعاة الٌنظير كنصادؼ   

:      كيصطنع العٌباس الجناس المعجز ، فيقكؿ   
[البسيط]أصبحتي أذكيري بالٌريحػاف رائحػةن      منيػا  ممٌنفًس بالٌريحػاًف إيػناسي             

(6)         كأىمنحي الياسميفى البغضى مف حذرم    عميًؾ إذ  يؿ لي شطري اسًمًو الياسي   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .61، ص ديكانو( _ 1)
  .157نفسو ، ص _  (2)
  .138نفسو ، ص _  (3)
  .319نفسو ، ص _  (4)

  .320 _319نفسو ، ص _  (5)
  .232نفسو ، ص _  (6)

(1")غزارة الفكر  :ثانييما ، كسيكلة األلفاظ كاسويكاؤىا :أٌكليما : "       كصؼ العٌباس بشيئيف   
الغزارة الفكرٌية عند ابف األحنؼ مكقؼ   حضارٌم : " كفي غزارة الفكر تقكؿ الٌدكتكرة ليمى سعد الديف 

، ألٌنو لـ يرتبط بأٌيًة فرقة مف فرؽ الكالـ في أٌيامو ، كلـ يشغؿ نفسو بالفمسفة ، غير أٌنو كاف ييًعمؿ 
.ذىنو في صنعتو الفٌنٌية ، كظير أثر ذلؾ في اإلسراؼ البياني الذم عمر بو شعره  
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 الٌتي رٌ وو : لسببيف ىما      كقد كيصؼ ىذا اإلسراؼ بالغيميٌك ، غير أٌف أحدنا مف عصره لـ يشجٍبو 
   ( 2)" بالمبالغة كانت تقؼ إلى جانب ذلؾ الغميٌك ، فضالن عف أٌف الغزؿ نفسو ال يحمك إاٌل 

                
كلو مذىب حسف ، كلديباجة شعره ركنؽ ، كلمعانيو عذكبو : "      كقد صٌح فيو قكؿ األصفياني 

(  3)". كلطؼ   

                                                                                                           
:        كمف المبالغات التي لجأ إلييا ابف األحنؼ قكلو   

[البسيط]          يا مف يسائؿي عف  كزو كصكرىًويا         إف كنتى لـ وىرىىا  اٍنظيٍر إل  ال مًر   
           كأٌنما كاف  ي الًفٍردىكًس مىٍسكنييا         صارىت إل  الٌناس للياًت كالًعبىرً 

( 4)         لـ يخميًؽ اهللي  ي الٌدنيا ليا شبىينا          ًإٌني ألىحسىبييا ليست مف البىشًر   
:      كقكلو  

يا طيُّي الٌطكامير  [البسيط]( 5)      شمسه ممٌثمةه  ي خمؽ جاريةو                  كأٌنما كشيحي  
( 6)      ليسٍت ًمف اإلنًس إٌ   ي مناسبةو              ك  ًمفى الجفِّ إٌ   ي الٌوصاكيًر   

:     كقكلو  
[الكامؿ]         لما رأيتي الٌميؿى سدَّد طري ىػوي              عٌني كعٌذبني الٌظالـي الرٌاًكدي         

          كالٌنجـى  ي أيٍ ًؽ الٌسماًء كأٌنوي             أعم  وحٌيرى ما لديو  ائػدي 
          نادىٍيتي مف طرىدى الرُّي ادى بنكمًو            عٌما أيعال ي كىك ًخمكه ىاًجدي 

دًِّه            أنتى البالءي طريفيوي كالوٌالػًدي  (    7)        يا ذا اٌلذم صدع الفؤادى بصى  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .16 ، 8/15 ، األغانياألصفياني ، _  (1)
  .174 ، ص العٌباس بف األحنؼسعد الديف ، ليمى ، _  (2)

  .15 / 8 ، ألغانياألصفياني ، ا_  (3)
  . 209 ، ص ديكانو( _ 4)

.مفردىا طامكر كىك الصحيفة : الٌطكامير. ما بيف السُّرة ككسط الظير : ما بيف الخاصرة ككسط الظير، كقيؿ : الكشح _  (5)  
  .178نفسو ، ص _  (6)
  .139نفسو ، ص _  (7)

صابة الجماؿ ، كقد بمػغ      تجتمع الٌصكرة إلى الصكرة فتمتئماف كتتعاكراف عمى تكضيح المعنى، كا 
و الجماؿ الٌمفظي ، كال المطابقة كالجناس ، كبرغـ ذلؾ ال  ذلؾ حٌده في الٌتعبير المكحي اٌلذم ال ينقصي

.   نحٌس تكٌمفا كال عنتنا   
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:يقكؿ .  كأصحاب البديع القدماء معانيو    كفي بعض شعره يستخدـ   
ٍسكاًس    :  الت           كى نسافي ماًء العىٍيًف  ي لج و       يكادي ينطؽي عف كربو كى [البسيط]كا   

           يطفك كيرسك غري ان ما وكىفًكفيػوي        كؼه  ياى لىؾى مف طاؼو كمف راسً 
(1)         عٌباسي ليوىؾى ًسٍربالي عم  جىسدم        أك ليوني كنتي سربا ن ًلعٌباًس   

 
 أثر الماضي العريؽ ، كمٌما يدٌؿ عمى أٌنو وشبيياوو ، كيظير في لينان كًرٌ ةن     كالعٌباس يكادي يذكبي 

:يذىب في فٌنو مذاىب شٌتى معٌقده ، قكلو   
[البسيط]         ىما أخك سىفىرو  ي البيػًد ميروىيىػفو           د كاف  ي ري ىػؽو شٌو  ألىمصاًر   

         أىخطا الطىريؽى كأ ن  الزٌادى كان طىعىت        عنو المناًىؿي  ي ويٍياء ًم ػفػارً 
         يدعك بصكتو شًجيٍّز   أنيسى لىػوي           د غابى عنو أنيسي األىًؿ كالجارً 
رَّدعى الماءى   سوىٍطفاهي مكً عيوي           ًمفى الحش  مف لظن   يو كوىٍسعارً  (2)        لك جي  

         حٌو  أو ى الماءى بعد اليأًس ويٍحًرزيهي          ربداءي مىكسيكَّدةه أطػكاؽى أىحػجػارً 
         لٌما وبٌيػفى أٍف   دلػكى حا ػرةه           ك  رشػاءه ك  عػيػده آلثػاًر 
ػكَّدار (3)        دٌل  ًعماموىػوي حوٌػ  إذا ان شىعىت          غمامةي الماًء عف عذبو كمى  

        أىكل ي مِّبييا مف المػاء مغوًبطنػا           يىكيرُّيىا  يو طكرنا بعػدى أطػػكارً 
يػا           ك اؿى  د ًنٍمتي ييسرنا بعػد إٍعسارً          حٌو  إذا ىػك رٌكاىػا كأٍخرجى
بىٍت  ي الًبٍئًر راجعػةن          كاسوىٍ بىمىٍت نىٍفسيوي الدُّينيػا ب كشاًر  ػكَّد رَّدىا صى         كجى

ٍرـو ليباناوي (5) كأكطػارم(4)       يكمنا بأجيػدى مٌنػي حيفى ومنىعينػي          لغيًر جي  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .227 ، ص ديكانو( _ 1)
.بئر ماء يغٌطييا التراب : تحرزه ربداء _  (2)  

.المتحٌرؾ ، غير الٌساكف : المٌكار _  (3)  
.المأرب : الكطر . الحاجات : الميبانات _  (4)  

  .178 _ 177 ، ص  ديكانو( _5)

: قكلووشبيياوو    كمف   
ـي  ي اليكـً سىٍبعيف مرَّدةن        لكنتي كىذم  رخو عىف الفرًخ غائًب  [الطكيؿ] (  1)       كلك زريويك  

عماؿ ذىػف  .     ففي تشبييو ىذا ال نرل التكاءن كال شططنا ، ككأٌنو اىتدل إليو مف غير بحث كا   
:  ، ككالىما يجرياف في حمبة الٌشعر الجٌيد ، يقكؿالٌوشخيص كالٌوشبيو     كقد يراكح العٌباس بيف   
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ٍرسةو  مخاًلًؾ  ي خى مخاًلًؾ م طكعي؟ ( 2)           ما باؿي خى [السريـ](           3)          لسافي خى  
 
    كفي أبيات أخرل ، يرسـ بميارة صكرة تدٌؿ عمى صدؽ أريٌحيتو ، كيبمغ فييا الٌذركة في الٌركعة، 
:يقكؿ  

[مجزكء الكامؿ] كأٌنني ذك غيربػةو                    ًبمفازةو ممػحو حيساىػا                    
داىا            د جٌؼ ريؽي ًلساًنًو                    كالٌنٍفسي ييجيديىا صى
ًنٌيًة  ي ًد ىػا          عطشافي أدل  دىلىػكهي                   خكؼى المى
          ثكل يمدُّي رشاءىػا                   كالٌنٍفسي وجيىدي مف لىظاىا
         حٌو  إذا اروىفىعىت كظى                   ػؿَّد يجرُّيىا انحمَّدت عيراىا
رَّد ب ثرًىػا                   ميوىمىمِّسػان منيػا ثراىػا           يكل كخى
(4)         أساؿ  ييػا نفسىػوي                  كالنَّدٍفسي وبميػغي مينوياىػا   

 
:     امتاز غزؿ العٌباس بف األحنؼ بكفرة الٌصكر الغزلٌية ، كمف صكره الٌمطيفة قكلو عف فكز   

[البسيط]غيري ميٍحوى ىًر    _ لعمرم_          يا ربَّد  ئمةو يا  كزي  مػتي ليػا     كالٌمكـي  يؾ   
رً  جى ٍي بذًلؾ أك عىٌ ي عم  حى (5)         ما  ي الٌنساًء سكل  كزو لنا أىرىبه      ار ى  

:    كمف صكره في ظمـك قكلو   
[الخفيؼ]  ومكمي عم  ظمكـى  ػ فَّد الػ         لَّدٍكـى  ييػا مخػالؼه لمسَّدداًد                   

ٍسفي  ي جميـ العباًد  ؽى الحي ًمنيا كمنيا         يرِّ ٍسًف صيغ ى ٍبوىدا الحي (6)            مي  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .55 ، ص ديكانو( _ 1)
.كناية عف تكٌقفيا عف المشي : خمخالؾ ذا خرسة _ (2)  

  .245 ، ص ديكانو( _ 3)
  .372نفسو ، ص _  (4)
  .209نفسو، ص _  (5)
  .137نفسو ، ص _  (6)

ا غنٌي  ، المبوكرة  األنيقة الجديدة بالٌوشبييات     ككما أٌف شعر العٌباس غنٌي بالٌصكر ، فيك أيضن
: التي لـ يسبؽ العٌباس إلييا شاعر آخر ، كذلؾ في قكلو في تشبيو نفسو في ميداف العشؽ   

[المنسرح]         (1)         ًصٍرتي كأٌني ذيبالةه نيًصبىت             و يء لمٌناس كىي وىٍحوىًرؽي   
.      فيذا تشبيو حضارم عقمي ثقافي متمٌدف ، كىك جديد في فكرتو كصياغتو  
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     كمف الٌتشبييات الحضارٌية األنيقة التي تفتٌقت عنيا شاعرٌية العٌباس عند الحديث عف محبكبتو  
:        قكلو  

ٍمر الثٌياب ككردةو           بي اءى بيف ش ائؽ الٌنعماًف            [الكامؿ]          بي اءي  ي حي  
يىًد الٌشباب إذا مىشىٍت          ًمثؿى اىوزاًز نكاعـً األغصاًف  (2)          ويوزُّي  ي غى  

:   أك قكلو في تشبيو آخر رائؽ المعنى لطيؼ الٌصكغ متمٌفع بالحٌس الحضارم   
وى الشَّدٍربً            ٍمويوي               كبالرٌاًح لما  ابىمىٍت أىٍكجي [الطكيؿ](   3)ذىكىٍرويًؾ بالوُّيفاًح لىما شىمى  

(5)           كبالرٌاًح طعمان مف مي بَّدًمًؾ العىٍذًب (4)          وذٌكرتي بالوُّيفاًح منًؾ سكالفنا   

 
    كيشٌبو العٌباس صاحبتو بالقمر أك اليالؿ حيننا ، كبالٌشمس أحياننا ، كىك يكثر القػكؿ فػي تشبيييا 

يعمد العٌباس " فكزٌياتو"ففي إحدل . بالٌشمس ، كييرزؽ الكثير مف الٌتكفيؽ كالٌسداد في تشبيياتو ىذه 
إلى طرح قكافؿ مف الٌتشبييات المتتابعة المتالحقة اٌلتي يبدؤىا بالٌشمس مشٌبيػنا بيا، ثػـ يعدؿ إلى 

:                                        فنكف أخرل مف الٌتشبييات الٌطريفة المبتدعة كذلؾ في قكلو
       

كؼى الم اصيػًر        [البسيط]          إٌني طىٍربتي إل  شمسو إذا طىمىعىت         كانت مشار ييا جى
يا طػيُّي الٌطػىكاميػرً  ٍمًؽ جاريػةو           كأٌنما كىٍشحي            شمسه ممٌثمةه  ي خى
           ليست مف اإلنًس إٌ   ي مناسبةو          ك  مف الًجفِّ إٌ   ػي الٌوصاكيػًر 
            الجسـي مف لؤلؤو كالشَّدٍعري مف ظيمىـو        كالنَّدٍشري مف ًمٍسكةو كالكجوي مف نكًر 

بًخٍمعىوًػو         حػذكنا ًبحػىٍذكو كأىصفاىا بوىحكيػًر "  كزنا "           إٌف الجماؿى حبا   
ٍ ًر ال كايًر  (6)          كأٌنيا حيفى ومشي  ي كصاًئفيػا        وخطك عم  البىٍيًض أك خي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .271 ، ص ديكانو( _ 1)
  .366نفسو ، ص _  (2)
.ىي الخمر : الٌراح _  (3)  

.فمؾ : مقبٌمؾ . صفحة العنؽ عند ميعىٌمؽ القرط : مفردىا الٌسالفىة : الٌسكالؼ _  (4)  
  .89 ، ص  ديكانو( _5)
  .179نفسو ، ص _  (6)

 

      كلقد اٍفتيًتف كثير مف النٌقاد بالٌتشبيو اٌلذم ضٌمنو العٌباس البيت األخير بحيث أٌف أكثر اٌلذيف 
ا  .ترجمكا لمعٌباس قد منحكا ىذا الٌتشبيو اىتمامنا خاصِّ  

:الٌطريفة التي أصاب فييا سدادنا كتكفيقنا قكلو " الٌشمسٌية"      كمف تشبييات العٌباس   
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[المو ارب]ىي الٌشمسي مىٍسكىنييا  ي السَّدماء        ىعىزِّ الفؤادى عػزاءن جميػال                   
ـى إليؾ الٌنػيزك   لىف وسوطي عػكد       كى ـى إلييػا الصُّي (1)          مف وسوطػي  

     كفي تشبيو آخر لمحبيبة بالٌشمس يقكؿ العٌباس في فكز ، مع مسحة مادٌية لـ نألفيا كثيرنا عند 
:العٌباس   

ـي ليػال                       [مجزكء الكامؿ]أيػُّييػا الٌطالبي شمسنا             لمكرل وطميػ  
(2)                 ائًت مف بغدادى بابى الػ            ػٌشاـً أك نير المعٌم   

ػبي ذىٍيػال  َّـد الٌشمس إٌ              أىٌنيا وىٍسحى                   وٍمػؽى ثىػ
ٍمػؽى نىٍيال                   ىػي شمسه عىزىمىٍت أى              ٌ   وينيؿى الخى
(3)                 طىمىعىػٍت  ػكؽى كىثيبو                ي  ى يبو ىاؿى ىىٍيال  

.      كتٌتسع دائرة الٌتشبييات عند العٌباس فتشمؿ كٌؿ ما يٌتصؿ بالعاشؽ كالمعشكؽ   
ا لقي نصيبنا في مداعبة الحبيب ، فيككف ذلؾ حافزنا لشاعرٌية العٌباس أف        إٌف لمعٌباس خاتمن

ا بيف أيدينا ىذا الٌتشبيو الجميؿ . تنطمؽ  :حيث يقكؿ طارحن  
ـه لي ما لػو أىثػره           يو مف عىضَّد الحبيب أىثىٍر         [المديد]                  خاوػ  

ٍكء  ىمػىرٍ                     سىطىعىػت بالًمٍسًؾ دارويوي          كأ اءىت ًمٍثؿى  ى
ٍنويوي كي   يراهي بىشىػٍر  دو           صي (4)                   ىيكى كالٌوٍعكيًذ  ي عى ي  

:      كمف صكر العٌباس كتشبيياتو الٌرائعة نذكر ىذه الٌصكرة   
[البسيط]ما وىٍطًرؼي العيفي إٌ  كىٍىيى كاكفةه       لؤ كنتي أبكي بماًء البحر ما نىًفدا               

ـي          شيءى يىٍشغىميني عف ًذكىركيـ أبدا            ك  وىنىٌفٍسػتي إٌ  ذاكػرنا لىكػ
مكًع إذا سىٌكٍنويػوي كى ىػدا ًطٍئتي بًو        بيف ال ُّي            كأفَّد جمرى الغى ا مٌما كى
سىدا  ٌ   ٍا ويمي الجى سىدو يا  كزي ييٍظييريهي        ريٌدم الفؤادى كا  (5)          يا ريبَّد ذم حى  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .298 ، ص ديكانو( _ 1)

.محٌمة ببغداد فييا دار الخالفة : نير المعٌمى . محٌمة في الجانب الغربي مف بغداد : باب الٌشاـ _  (2)  
  .309 ، ص ديكانو( _ 3)
  .199نفسو ، ص _  (4)
  .138ص : نفسو _  (5)

 ، تشبيو أنفاسو الحٌرل المحرقة المتصاعدة في وشبيو بميغ    إٌف قكؿ العٌباس في البيت الثٌالث فيو 
كما . صدره بحرارة جمرة مف جمر شجر الغضا ، كىك شجر يبقى جمره ممتيبنا بعد احتراقو مٌدة طكيمة
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:         أكثر الٌصكر اٌلتي كاف حٌب العٌباس لفكز يكحي إليو بيا كيذه الٌصكرة التي نراه فييا يقكؿ 
                                                                                  

حػكدي                       [الخفيؼ]إٌف  كزنا كاهللي ييصًمػحي  ػكزنا      لمٌديكف اٌلوي عمييػا جى  
                كأراني إذا الو ٍينا أىغيضُّي الطَّدٍر      ؼى مف دكنيا كما بي صػدكدي 

مف دكف كالػدو مكلػكدي  (1)              ىيبةى مف جالًليا ًمٍثؿى مىا يي ٍػ       ًصػر ي  
 

      إٌف تشبيو العٌباس لجمكسو بيف يدٌم فكز بجمكس كلد بيف يدٌم كالده ، يدٌؿ داللة كاضحة أٌف 
ٌنما كاف حبِّا خالدنا مبنيِّا عمى االحتراـ المتبادؿ  .حٌبو لفكز ىذه لـ يكف حبِّا آنيِّا زائالن ، كا   
 

      كمف الٌصكر التي شاعت كثيرنا في غزؿ القرف الثٌاني ما يعتمد عمى االستعارة ، أك ما ييعٌد 
اٌلذم يمجأ فيو الٌشاعر إلى بٌث ركح الحركػة كالحياة "  بالٌتشخيص" تكٌسعنا في مفيكميا كىك ما عيًرؼ 

(2). في غير األحياء مادّْينا كاف أك معنكيِّا   
 
      أما الٌتشخيص في غزؿ ابف األحنؼ فيظير في جعمو مف اليكل إنساننا يقيـ في صدره كيقسـ 
:أاٌل يزكؿ   

رم  ميس يرل جما ن             ميس عم  سكاًؾ لو دليؿي         [الكا ر]          عًمي بصى  
ـى   يػزكؿي  (3)          ألٌف ىكاًؾ  ي صػدرم م يػـ           أىظيفُّي ىكاًؾ أ ٍس  

 
:     كفي قكلو  

ـي  دِّثي عٌنا  ي الكجكًه عيكنينا         كنحفي سككته ، كاليكل يوكٌم [الطكيؿ]   (4)          ويحى  
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .137 ، ص ديكانو( _ 1)
  .402 ، ص اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرمبكار، يكسؼ ، _  (2)

  .296 ، ص ديكانو( _ 3)
  .323نفسو ، ص _  (4)

:المعاني عند العٌباس بف األحنؼ : * المبحث الثٌالث   
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ٍبوىدىع: المعاني في الغزؿ ، فييا ما ىك قديـ كما ىك جديد ، مف      ٌلد ، كميٍخوىرىع كمي  ، كقد مٌر ميكى
معنا كثير مف المظاىر القديمة في غزؿ العٌباس بف األحنؼ في ألفاظو ، كأكصافو ، كتشبيياتو، 

، ككثيرنا ما صادفنا عنده خريدة ، خكد ، طفمة ، ث اؿ األرداؼ : كمعانيو ، فكثيرنا ما جاء مف مثؿ 
ف كاف التٌقميد مف بالكشاة ، كالحٌساد ، كالر باء ، كالعاذليف ، كالحرٌاس: معاني تٌتصؿ   كىي كا 

أسبابيا المباشرة ال يمكف أف يستغني عنيا الغزؿ في أٌم عصر ميما بمغ مف مراتب الٌرقٌي كالحضارة 
 ، كليس بغريب أف تتشابو المعاني أك تتقارب أك تتٌفؽ ، كليس بغريب (1)؛ ألٌنيا مف لحمتو كسداه 

أف تتكارد الخكاطر، كيشترؾ اثناف أك أكثر في معنى عاـ قد يرد عمى باليـ ، كقد كعى ىذه الحقيقة 
 ، فإذا أخذ شاعر مف سابقو أك أغار عميو ؛ فإٌنػو ال ٌبد أف ييجرم (2)كفصؿ فييا القاضي الجرحاني 

.   تحكيرنا بالٌزيػادة أك الٌنقصػاف بحسب مقتضيػات الحػاؿ عنده   
                              
     كالمعاني القديمة كثيرة في غزؿ القرف الثٌاني ، كقد تككف عاٌمة في مختمؼ العصكر كفي شٌتى 

ػٌركف بريح : " األجناس ، كقد الحظ األقدمكف مثؿ ىذا ، فقاؿ الٌصكلي  كألف المتأخريف إنما ييجى
المتقدٌميف ، كيصٌبكف عمى قكالبيـ كيستمٌدكف بمعابيـ كينتجعكف كالميـ ، كقٌمما أخذ أحػد منيـ معنى 

مف متقٌدـ إال أجاده ، كقد كجدنا في شعر ىؤالء معاني لـ يتكٌمـ بيا القدماء ، كمعاني أكمأكا إلييا 
(     3)".فأتى بيا ىؤالء كأحسنكا فييا   

                                                                     
ا كفييا مف الجماؿ شيءه كثير ، كلقد تحٌدث الٌنقاد القدامى في      كأٌما المعاني الجديدة فكثيرة أيضن

 أف يستخرج الٌشاعر معنى  الٌوكليد" ىذه الٌناحية عٌما أسمكه بالٌتكليد كاالختراع كاإلبداع في المعاني ، 
 ا خوراعإذا كاف أٍخذنا عمى كجيو ، أٌما " سرقة "مف معنى شاعر تقٌدمو أك يزيد فيو زيادة كال ييقاؿ لو 

ٍمؽ المعاني اٌلتي لـ ييسبؽ إلييا ، كأٌما   فاإلتياف بالمعنى المستظىرؼ اٌلتي لـ تجر العادة إليو اإلبداعفىخى
 ."(4                                                                                                                  )  

 
                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .387، ص ، اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم بٌكار ، يكسؼ _  (1)

  .186 _ 183ـ ، ص 1966، دار القمـ ، بيركت ، الكساطة بيف المونٌبي كخصكمو الجرجاني ، عمي بف عبد العزيز ، _  (2)
  .17ـ ، ص1973 ، مطبعة لجنة التٌأليؼ كالٌترجمة كالٌنشر ، القاىرة ، أخبار أبي وماـالٌصكلي ، محمد بف يحيى ، _  (3)

  .235_ 233، ص العمدة القيركاني ، ابف رشيؽ ، _  (4)
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فإذا لـ يكف عند الٌشاعر تكليد معنى كال اختراعو كال : "       كيقكؿ ابف رشيؽ في عمدتو   

استظراؼ لفظ كابتداعو ، أك زيادة فيما أجحؼ فيو غيره مف المعاني أك نقص مٌما أطاؿ سكاه مف 
األلفاظ ، أك صرؼ معنى إلى كجو عف كجو آخر ، كاف اسـ الٌشاعر مجازنا ال حقيقة كلـ يكف لو إاٌل 
" فضؿ الكزف   (1)  

 
    كمف المعاني الجديدة ، اٌلتي لـ تجر العادة بمثميا كمرٌدىا التٌأثير الحضارم في حيػاة القػرف 

الثٌاني ، ما جاء في قكؿ العٌباس بف األحنؼ عندما تٌحدث عف مشي صاحبتو البطيء بيف كصائفيا 
:كشٌبييا بمف يمشي عمى البيض أك عمى خضر القكارير ، فقاؿ   
 

[البسيط](   2)        كأٌنيا حيفى ومشي  ي كصاًئًفيا        وخطك عم  البىٍيًض أك خ ًر ال كاريرً   
 

ا أنو شٌبو الٌصدع  . (3)    ككاف ابف قتيبة يعٌد ىذا مف بديع الٌتشبيو عند العٌباس  كمٌما جاء منو أيضن
:بقمبو بصدع الٌزجاج اٌلذم ال يمتئـ ، فقاؿ " فكز " اٌلذم خٌمفتو   

 
ٌنػاعا        [الخفيؼ]   (  4)كليا  ي الفؤاًد صٍدعه م يـه             مثؿي صٍدًع الزُّيجاًج أعيا الصَّد  

 
     كاعٌتد البالغيكف بشعر العٌباس ، كاستشيدكا لو بكثير مف المعاني اٌلتي كاف لو فييا فضؿ الٌسبؽ 
:، كمف ىذه المعاني قكؿ العٌباس في دمكع الغكاني   

ـى  ي ميٍ مىوىٍييا غىريبنا  [المو ارب](      5)        بكىٍت غيىر آًنسىةو بالبيػكا                 ورل الٌدم  
: كيقكؿ في بيٍعدً الحبيب   

ـٍ ًلوىٍ ريبكا           كوسكيبي عينامى الدُّيمكعى ًلوىٍجميدا  [الطكيؿ]  (6)         سىأىٍطميبي بعد الٌدار عنكي  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .96 ص العمدة ،القيركاني ، ابف رشيؽ، _  (1)
  .179 ص ديكانو ،( _ 2)

  .829 / 2 ، الٌشعر كالٌشعراء: ابف قتيبة _  (3)
  .252 ص ديكانو ،( _ 4)

  .97نفسو ، ص _  (5)
  .168نفسو ، ص _  (6)
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     أٌما عف حسف المحبكب كبيائو كسناه فقد قاؿ فيو ابف األحنؼ الكثير ، عمى نحك ما نرل مف 
:قكلو  

  [البسيط](1)        لك ي سـي اهللي جزءنا مف محاًسًنيا         ي الٌناس طرًّا لىوىَّـد الحسفي  ي الٌناًس 
 

يقكؿ الحسيف ابف : "      ككرد الكثير مف المعاني المكٌلدة عند ابف األحنؼ كقػاؿ فييا أبػك الفرج 
:لك جاء العٌباس بف األحنؼ بقكلو ما قالو في بيتيف لعيذر ، كىك قكلو : الٌضٌحاؾ   

ػٌب             حٌو  يبػكحى بػأسػرًاره                       [المو ارب]لعىمريؾى ما يسوريحي الميحى
ـي المرءي أسرارىه  (3)           وظيري  ي بعًض أشعارًًه (2)             ػد يكوػ  

 
:فيك ( 4)أما قكلو في ىذا المعنى الذم لـ يتقٌدمو فيو أحد :       ثـ قاؿ   

[الكامؿ]          الحبُّي أٍممىػؾي لمفؤاًد ب يرًًه        مف أف ييرل لمسَّدٍوًر  يو نصيبي                
ذا بدا سرُّي الٌمبيب   ٌنو         لـ يىٍبػدي إٌ  كالفو  مغمػكبي  (5)          كا   

 
كترل رٌقة الٌشعر أكثر مػا : "       كيرل القاضي الجرجاني في رٌقة ابف األحنؼ كجينا آخر ، فيقكؿ 

تأتيؾ مف ًقبىؿ العاشؽ المتٌيـ، كالغزؿ المتيالؾ ، فإف اتٌفقت لؾ الدَّماثة كالٌصبابة كاٍنضاؼ الٌطبػع إلى 
  (               6)".الغزؿ ، فقد جمعػت لػؾ الٌرقة في أطػرافيا 

.         كقد اجتمع كٌؿ ذلؾ إلى العٌباس فجاء كالمو كٌمو شعرنا غزالن ، كحديثنا حمكنا ينفذ إلى القمكب 
  
        
    كجرت أبيات العٌباس أك أشطار مف أبياتو مجرل المثؿ ، بما تحمؿ مف ثقافة العصر اٌلذم تأٌثر 

حدثني المغيرة بف محمد المييٌمبي : حٌدثني الٌصكلي قاؿ : " يقكؿ األصفياني . بو العٌباس كعاش فيو 
:                          ابف األحنؼ أشعر الٌناس في قكلو : سمعت الٌزبير يقكؿ : قاؿ   

[البسيط]      (7)       وعوؿُّي بالشُّيغًؿ عٌنا   وكمِّمنا            الشُّيغؿ لم مب ليس الشُّيغؿي لىمىبدًف   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .229، ص ديكانو _ ( 1)
. كلـ يرد في الٌديكاف األغانيكرد ىذا البيت في _  (2)  

  .219 ، ص ديكانو( _ 3)
  .8/19 ، األغانياألصفياني ، _  (4)

  .108 ، ص ديكانو( _ 5)
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  .18، ص الكساطة بيف المونٌبي كخصكمو الجرجاني ، عمي بف عبد العزيز، _ ( 6)
  .361، ص ديكانو ( _ 7)

ـي شيئنا مف أمكر الدنيا خيًرىا كشرىا إاٌل كىك يصمح أف يتمٌثؿ فيو بيذا النّْصؼ :     كيقكؿ  ال أعم
( .1)" األخير  

 
: كىي (2)    كأكرد الٌثعالبي أمثاالن أخرل مف شعر العٌباس   

ـٍ وكيٍف لي حيمةه         صدُّي المىمكًؿ خالؼي صدِّ العاوًب  ًمٍمًت  مى [الكامؿ](       3)             لكف مى  
 

ـً  دٍّز يككفي بشا    [الطكيؿ] (4)!              إذا أنًت لـ يعًطٍفًؾ إٌ  شفاعةه           ال خيرى  ي كي
 

[البسيط](5)يىٍسوىٍ ربي الٌدار شك ان كىي نازحةه    مف عال ى الشَّدٍكؽى لـ يسوىٍبًعًد الٌدارا                
 
:    كاألبيات التي جرت مجرل المثؿ تقكؿ   
 

[المنسرح]   (6)ًصػٍرتي كأٌني ذيبالػةه نيًصبػىت     و يءي لمٌناًس كىي وحوػًرؽي                
 

ًرؼي  بيًب بعيدنا حيف أىٍنصى [البسيط]   (7)            أرل الٌطريؽ  ريبان حيف أىٍسميكيوي      إل  الحى  
 

مىعىٍونػا كاألىًحبَّدػةى داري  زىنان إٌف الوباعيدى بينىنػا         ك ػد جى [الطكيؿ]   (8)            كف  حى  
 

رىٍجػنػا ميٍكرىىينا  ًلٍفنػاىػا خى   [الكا ر](     9)            أى ىٍمنا مكرىيف بيػا  ىمىٌمػا           أىُى
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .8/18، األغانياألصفياني ، _  (1)
.269ـ ، ص 1961 ، مطبعة عيسى البابي الحمبي ، القاىرة ، الٌومثيؿ كالمحا رةالٌثعالبي ، عبد الممؾ بف محمد ، _  (2)  

  .79، ص ديكانو ( _ 3)
  .246نفسو ، ص _  (4)
  .192نفسو ، ص _  (5)
  .271نفسو ، ص _  (6)
  .263نفسو ، ص _  (7)
  .222نفسو ، ص _  (8)
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  .365نفسو ، ص _  (9)
 

   كلـ يترؾ النٌقاد شيئنا في شعر ابف األحنؼ دكف أف يقكلكا فيو ، إذ لـ ييقىؿ في بيٍعد الحبيب أحسف 
( .                                                                                                  1)مف قكؿ ابف األحنؼ   

[المو ارب]             ىي الٌشمسي مىٍسكىنييا  ي الٌسماء           ىعىزِّ الفؤاد عزاءن جميالن          
ـى إلييػا الصعػكدى         كلف وسوطيـ إليؾ النزك   ( 2)              مف وسوطيػ  

 
فما كجو الٌطمع في الكصكؿ كقد عممت أٌف : "      كفي ىذا المعنى يقكؿ عبد القاىر الجرجاني 

حديثؾ مع الٌشمس ، كمسكف الٌشمس الٌسماء أىفال تراه قد جعؿ ككنيا الٌشمس حٌجة لو عمى نفسو ، 
يصرفيا بيا عف أف ترجك الكصكؿ إلييا ، كيمجئيا إلى العزاء ، كرٌدىا في ذلؾ إلى تشٌؾ فيو ، كىك 

كىذا يعني أٌنيا كانت بحيث ال تناؿ ككجب اليأس مف الكصكؿ إلييا ألجؿ أٌنيا . مستقٌر ثابت 
(   3)" الٌشمس   

                                                                                                                     
ـٌ عػف تأٌثر       كمعاني العٌباس المكٌلدة كثيرة ، كقد فتحت لمف بعده طريقػنا يسمككنو ، كىػي تن

الكارد " بطعاـ قـك مكسى " بثقافات العصر ، كمف ىذه كصؼ محبكبتو بالممؿ ، كقد كٌنى عف ذلؾ 
:    في القرآف الكريـ ، يقكؿ   

                                                                              
ـي لماللةو            مٌني ك  لم اًؿ كاشو حاًسد          [الكامؿ]             يا  كزي لـ أىىيٍجركي  

ـٍ              وصًبركف عم  طعاـو كاًحًد  ٍدويكيػ ـي  كجى ٍبويكي (4)!              لكٌنني جرَّد  

 
- :سبحانو–     كالعٌباس في ىذا يتأٌثر باآلية الكريمة في قكلو   

 
ب رُٕجُِذ األَْؼُ   } َّّ ِِ اِزٍع فَبْظُع ٌََٕب َؼثََّه ٠ُْطِؽْج ٌََٕب  َٚ  ٍَ َٝ طََؼب َُِٛقٝ ٌَٓ َّْٔصجَِؽ َػٍَ ُْ ٠َب  ٍْزُ ئِْغ لُ َٚ

 َٛ َٛ أَْظَٔٝ ثِبٌَِّػٞ ُ٘ َْ اٌَِّػٞ ُ٘ َٙب لَبَي أَرَْكزَْجِعٌُٛ ثََصٍِ َٚ َٙب  َػَعِق َٚ َٙب  ِِ فُٛ َٚ َٙب  لِثَّ رِ َٚ َٙب  ٓ ثَْمٍِ ِِ
                                                                          (5){  َض١ْؽٌر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .259 ـ ، ص 1994 ، 1 ، دار الكتب العممٌية ، بيركت ، طديكاف المعانيالعسكرم ، أبك ىالؿ ، _  (1)

  .298 ، ص ديكانو( _ 2)
  .267 ـ ، ص 1939 ، 3، دار المنار ، مصر ، ط، أسرار البالغة الجرجاني ، عبد القاىر _  (3)

  .169، ص ديكانو ( _ 4)
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  .61 ، الب رةسكرة _  (5)

       كمف المعاني الجميمة التي استحسنيا الٌرشيد في شعر العٌباس كاف عندما ىجر الٌرشيد جارية 
 لو ، كنفسو بيا متعٌمقة ، ككاف يتكٌقع أف تبدأه بالٌترٌضي ، فمـ تفعؿ الجارية ذلؾ حتى أقمقتو (1)

:                                                              قاؿ . كأىرَّقىٍتوي، فمٌما بمغ ذلؾ الٌعباس 
        

دَّد مغا بنا          ككالىيما مما ييعال ي  ميٍوعىبي              دَّدت مغا بةن كصى [الكامؿ]          صى  
ؿى منكما            دىبَّد السُّيميكُّي  ىعىزَّد المطمػبي  بى إٍف وطاكى ُي (2)          إفَّد الوَّدجفَّد  

 
بعثى إليو بالبيتيف ، كبىعىث إليو ببيتيف آخريف ، كىما :      كى  

ٍرـً          ٍصًؿ كالصَّد ٍ فػىةو                 وككفي بيف الكى [الٌسريـ]           بيدَّد لمعاًشؽ مف كى  
ـى مف ييكل عم  ريٍغـً  (3)         حٌو  إذا اليجري ومادل بو                راجى  

 
عييا :         فاستحسف الٌرشيد إصابتو حالييما ، كقاؿ  مبتدئنا عمى رىٍغـ ، كفعؿ ذلؾ ، _ كاهلل _ أيراجى

  .(4)كأمىرى لمعٌباس بصمة سىًنٌية ، كأىمرت لو الجارية بمثميا 
 

:          كلمعٌباس معاف جديدة كثيرة مبتكرة متعٌمقة بالحٌب كأسبابو كدكاعيو كأكامره كنكاىيو ، يقكؿ  
[الخفيؼ]       يا حياوي ل د ىىمىٍمتي بأف أىٍلبػ              ػىس ثىٍكبىٍيًف مف ثياًب الٌطبيًب       

ينيًؾ مرَّدةن مػف  ريًب  (5)       ثـ آويًؾ كالمداكم عس  المػ               ػو يري  

 
:       كمعنى طيب الٌدنيا بعد رؤية المحبكب كقربو فنجده في ىذه األبيات   

ًب        [مجزكء الكا ر]             غىً ٍبتي عميًؾ سٌيدوي            كمػا لمعبػد كالغى ى  
ٍرويًؾ عادينا طكرم              مـ أىرشيد كلػـ أيًصػًب  (6)            ىىجى  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـٌ المعتصـ األغانيكما جاء في " ماردة : " الجارية _  (1) . كىي أ  
  .71 صديكانو ،( _ 2)
  .232نفسو ، ص _  (3)

  . 831/ 2 ، الٌشعر كالٌشعراءابف قتيبة ، _  (4)
  .74 ، ص ديكانو( _ 5)

ٌدم : متجاكزنا، طكرم : عاديا _  (6) .قدرم ، حى  
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ًب  جي                  أما كاهلل ربَّد البيٍػ                ػًت كاألسوار كالحي
(1)                ل د طابىٍت بًؾ الدُّينيا               كلك  أنًت لػـ وىطًػًب   

 
:       أٌما فيما يتعٌمؽ في معنى تكٌقد نيراف الٌشكؽ في صدر العاشؽ فممعٌباس أبيات كثيرة ، منيا   

[الكامؿ]         لك لـ يكيٍف  مره إذا ما زرويكيـ              ييدم إل  ني  الٌطريؽ الكا ح        
ٌ دى الٌشكؽي الميبىٌرحي ميجوي             حو  و يءى األرضي بيف جكانحي  (2)         لىوىكى  

 
ا  :      كمنيا أيضن  

ت        كلك مىزىٍجتى اليكل بالماًء ما بردا               [البسيط]الٌناري ويطف  ببرًد الماًء إفي ميًزجى  
(3)         ىي المين  ليى أىكاىػا كأطمىبييػا        كسائير الٌناس ييكل الماؿى كالىكلىدا   

 
ديكاف المعاني عددنا غير قميؿ مف أبيات العٌباس "        كقد أكرد أبك ىالؿ العسكرم في كتابو 

 كمف (4)" ممح " أك " أحسف " ابف األحنؼ أك " طرؼ " كقد : " ككاف يعمّْؽ عمى ىذه األبيات بقكلو 
:األبيات التي استممحيا العسكرم لمعٌباس قكلو   

ػًد       ـي ميعوىًرؼه بػو لـ يىٍجحى رهي             كالٌدم ُي ًُ [الكامؿ]          إني ألٍجحػىدي حٌبكػـ كأيسِّ  
ٍف لـ يٍشيىدى  ـي يىٍشيىدي أٌنني لًؾ عاشؽه            كالٌناسي  د عممكا كا  (5)          الدَّدم  

 
:     كقكلو   

[الخفيؼ]     (6)           طاؿى عيدم بيا  مٌما رأىٍوني          نظىمىت لػؤلػؤنا عمػ  وفٌػاًح   
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .87 ، ص ديكانو_ ( 1)
  .131نفسو ، ص _  (2)
  .141نفسو ، ص _  (3)

  .269 ، 264 ، 259 ، 253 ، 251 ، 248 ،ديكاف المعانيالعسكرم ، أبك ىالؿ ، _  (4)
  .148، ص ديكانو ( _ 5)
  .132نفسو ، ص _  (6)
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     كقد طرؼ ابف األحنؼ في المعنى حيف كصؼ طيب المكضع الذم حٌمت بو مجبكبتو ، كىذا 
:يٌتضح في قكلو  
 

ـى المشارعى طيبا  ـى المسًؾ مف ًدٍجػ       ػمىةى  د أىٍكسى دى الٌناسي ساط   [الخفيؼ]    (1)        كجى
مىٍمًت منىيا  ريبنا  ـي يعجػبػكفى منيػا ك  يىػٍد       ركفى أف  د حى (2)         ىييػ  

 
:     كقد أحسف العٌباس ككاف مف أصدؽ مف قاؿ في صفة الحٌب في قكلو   
 

ـي أىٍف ييدارم  ي اليكل      حو  ييشىكِّؾى  ػيو  يػك كذكبي               [الكامؿ]مف كاف يزعي  
(3)        الحػبُّي أىٍممىػؾي لمفػؤاًد ب ػيػرًًه        مف أىٍف ييرل لمسِّرَّد  يو نصيبي   

 

    كمف المعاني الغريبة البديعة التي لـ يسبؽ إلييا أحد قكلو في ًذٍكر كالـ الٌناس فيو كفي محبكبتو 
: 
 

ؽى الٌناسي  ينا  كلىيـ ً رى ا                  بى الٌناسي أذياؿى الظُّينكًف بنا        ك رَّد [البسيط]  د سىحى  
دى ا  ـي        كصادؽه ليس يدرم أىٌنوي صى (4)         ىجاىؿه  د رم  بالظَّدػفِّ غيرىكيػ  

 
:     كمف المعاني الجٌيدة التي قيمت في رياضة الٌنفس عمى اليجر قكؿ العٌباس   
 

ري              رِّبي باليجػراًف نفسي لىعىػٌميػا         ويفيؽي  يزدادي اليكل حيفى أىجي [الطكيؿ]أيجى  
ـي أٌف النَّدٍفسى وكًذبي كىٍعػدىىػا          إذا صدؽ اليجرافي يكمنا كوىغديري            كأىٍعمى
ٍ ػوييا          ىأىٍنظيري إٌ  ميثِّمىٍت حيػثي أىٍنظػيري  (5)         كما عرى ت لي نظرةه مذ عىرى  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.مفردىا مىٍشرىع كىك مكرد الٌشاربة : المشارع _  (1)  
  .93، ص ديكانو ( _ 2)
  . 108نفسو ، ص _  (3)
  .274نفسو ، ص _  (4)
  .189نفسو ، ص _  (5)
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يطيبي لو أف يىٍعمىؽى بو الذٍَّنب ، كال يريدي ىجر صاحبتو لئاٌل يقع عميو - رغـ براءتو -     كالعٌباس 
:                                                        يقكؿ. الًكزر كيحمؿ جريرة الفراؽ   

[الطكيؿ](   1)        مو  ويٍبًصريني يا ظمػكـي وبيَّدني          شماًئؿ بادم البىثَّد منصدعى ال مًب   
         بىًريًّا ومٌن  الذَّدنبى لٌما ظىمٍمًوػًو             ًلكىٍيما يي اؿى الٌصٍرـي مف سبب الٌذٍنبً 
عىوٍني بالعوػاًب كبالعىػٍوًب  ٍوبىيىا كًعوابىيا             د  ىجى (2)        ك د كيٍنتي أشكك عى  

 
   كمف أجمؿ ما قيؿ في معنى عدـ القدرة عمى االحتراس مف العدٌك ما قالو العٌباس في ىذيف 
:البيتيف  

رَّدني داعػي             يكثر أس امي ، كأكجاعي          [السريـ]         مبي إل  مػا  ى  
(3)        كيؼ احوراسي مف عدكم إذا             كاف عدٌكم بيف أ العي   

 
      إٌف حب العٌباس لفكز قد أكحى إليو بمعافو كثيرة يصعب حصرىا لكثرتيا ، كأكتفي بما مٌر 
:ذكره، كأختـ بيذه األبيات الجميمة   

ني أٌلٍسويدم الٌرياح سالمىكـ         إذا أىٍ بمىٍت مف نحككـ ًبييبكًب            [الطكيؿ]        كا   
(4)        كأىٍسأىلييا حمؿى السَّدػالـً إليكػيـي            ف ىي يكمنا بٌمغىت  أجيبي   

 
      إٌف الٌشعراء العٌشاؽ المتقٌدميف قد أكثركا مف طرؽ معنى إبالغ الٌسالـ لممحبػكب بكاسطػة الٌرياح 
ـٌ  المٌتجية نحكه كلكٌننا لـ نجد كاحدنا منيـ قد جعؿ الرٌيح تبٌمغ سالمو إلى محبكبتو لدل رؤيتيا ليا ث

.                              تعكد إليو ثانية مف عندىا حاممة إليو منيا أعطر األشكاؽ كالٌتحٌيات 
       
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍتوي كعاينت ما ىك فيو مف شحكب كىزاؿ،" ظاىر الٌمكعة، يقكؿ:بادم البىٌث . صفات ، سجايا : شمائؿ_  (1) رى إف ظمـك إذا ظمـك إذا أىبصى  
.        أدركت حقيقة حٌبو كحميد خصالو   

  .79 _ 78 ، صديكانو( _ 2)
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  . 250نفسو ، ص _  (3)
  .46نفسو ، ص _  (4)

:دة بناء ال صي: * المبحث الٌرابـ   

رض مف ػف قصيدة في غػ، فيي إٌما جزء ـ زؿ بناء كاحد مطردػيدة الغػـ يكف لقصػؿ         
كت طكالن كقصرنا بتفاكت الٌشعراء اإٌما قصيدة مستقٌمة بذاتيا تتؼك،  األغراض كىي ما تعرؼ بالمقدّْمات

ٌما مقطكعة في أبيات محدكدة   زؿ عند أكثرػلت إليو قصيدة الغآكبر تطٌكر أكىك ، كتجاربيـ، كا 
.                                                                                       الٌشعراء  

                                                                                  
القرف الثٌاني  ٌلت قائمة فيظيدة العربٌية كػات الطممٌية كالغزلٌية ظاىرة استمٌرت في القصػفالمقدّْـ      

، إاٌل   بيا القصيدة في أكثر أغراض الٌشعر كخاٌصة في المديحت، كاحتفظ اليجرم كالقركف اٌلتي تمتو
 كلكف  ؛لـ تتحٌجر في الٌشكؿ المكركث كالقالب القديـ (الثٌاني اليجرم)أٌف المقدّْمات في ىذا القرف 

ر، كقد تبع  طرأت عمييا جممة مف الٌتعديالت جعمتيا تمتاز عف المقدّْمات القديمة كغمبى عمييا الًقصى
 كمف الٌشعراء  مف استغنى عنيا مثؿ الحسيف بف الٌضٌحاؾ .  عناصرىا ىذا الًقصر تخٌفؼ في بعض

أف الٌسبب كراء استغناء العٌباس بف األحنؼ  " :ركيقكؿ الٌدكتكر يكسؼ بٌكا. ، كالعٌباس بف األحنؼ 
(                                 1)". الغالب مػكعة ؼػدة إلى المقطػات ىك التحٌكؿ مف نظاـ القصيػعف المقدّْـ

                                                                                                
  
       

ـٌ متكٌسطة في عدد أبياتيا      ألٌنيا في ؛ رة ػ كال قصي ، ليست طكيمة ،كقصائد الغزؿ بشكؿ عا
كأكثر ما ، ٌرة ػم كٌؿ ـػإٌنيا ال تطكؿ ؼؼ، كالقصيدة ذات المكضكع الكاحد إف طالت مٌرة  مكضكع كاحد
اف أكثر غزليـ في ػة الٌشعراء فؾػ، أٌما بقيٌ   بٌشار كعند مسمـ بف الكليد أحياننادعفالٌطكيمة تكجد القصائد 

، كمف شعراء المقطكعات أيضان مطيع بف  كفي طميعتيـ كاف يقؼ العٌباس بف األحنؼ" مقطكعات"
(        2). ر كبيكت القيافػم المذؾٌ ػكغيرىـ مف شعراء الغزؿ ؼ، كأبك نكاس ، ، كالحسيف الخميع  إياس

                                                                                                                   
             
             
 
                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .329 ص ، اني اليجرمثٌ اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف اؿ  يكسؼ ،ر،بٌكا_ (1) 
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  .330ص ، المرجـ الٌسابؽ( _ 2 )
 

 ظيكر المقطكعات إلى أسباب، كترجع  كالمقطكعة مظير مف مظاىر الٌتجديد في قصيدة الغزؿ    
 الحياة تسٌرب الممؿ إلى نفكس ؽدت أسباب الحضارة كطرائعؽٌ ، فكٌمما ت طبيعة الٌوطٌكر الح ارم: 

قصائد طكيمة كما كاف يقؼ القدماء في عيكاظ لالستماع  ؿ كاالستعدادكلـ يعد لدييـ الكقت ، الٌناس 
  .كاألسكاؽ  األدبٌية األخرل

 
في ا  وصار عم   كرة معٌينة كمك كع كاحد   يسمح بكثرة األبيات كسبب آخر ىك أف       

.الغالب   

( .   1)  الذم يقتضي الميؿ إلى المقطكعاتوأثير الغناءكسبب أخر يكمف في         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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.154ص ، اٌوجاىات الشعر  ي ال رف الثٌاني اليجرم مصطفى ، ، ىٌدارة( _ 1)  

  :األكزاف* 

في الٌشعر ، كقد كاف   المكسيقٌيةقالكزف ركف مف األركاف األساسٌية في الٌشعر كدعامة مف دعائـ    
منػذ أكاخر العصر ذه األكزاف ػ، كمع ىذا فقد تطٌكرت ق  مف أكزانوامكضكعاتو كمضامينو أسرع تطكرن 

األثر إلى القرف الثٌاني األمكم متأثرة بمكجات الغناء اٌلتي نشأت في مٌكة كالمدينة ، كامتٌد ىذا 
إٌنو ال بٌد  " :  زكيؿكفي ىذا يقكؿ الٌدكتكر أحمد كما.  (1) كالعصر العٌباسي عاٌمة، اليجرم خاٌصة 

 القصيرة األكزاف، منو الميؿ إلى  تطٌكرنا أصاب أكزاف الٌشعر في القرف الثٌانييقاؿ إٌف مف أف 
 ، كالمضارع ، المجتثٌ :  ، مف مثؿ ، كأحياننا بعض األكزاف الميممة اٌلتي جاء بيا الخميؿ كالمجزكءة

ا بأٌف نصيبيا مف الٌشعر اؿ. ندرة  كلكف في؛ ييا ؼكالمقتضب كالنظـ  ـ لـ يكف يتعٌدل الٌشاىد قدمعممن
                                                                                       (2) ." كالمثاؿ

ع بحكر ػاؿ في جميػ األكزاف التي نظـ فييا العٌباس ابف األحنؼ فكجدت أٌنو ؽءبإحصاكقد قمت      
، فقد  د قصيرةػ غزلو مقطكعات كقصائأكثر،   كسبب ىذا أٌف  الٌشعر ما عدا الرجز كمجزكء الخفيؼ

،  فالخفيؼ، فالٌسريع ، فالكامؿ ، ط ػاء بعده البسيػ، كج احتٌؿ البحر الٌطكيؿ عنده المرتبة األكلى
. الجدكؿ المرفؽ فيمٌما كغيرىا ، فالكافر   

     أٌما بالٌنسبة لألكزاف القصيرة فمو في المجتٌث ،  كاليزج ، كأٌما المجزكءات فمػو في مجزكء الكامؿ 
، كالٌرمؿ ، كالكافر ، كالٌرجػز ، كلو في مخٌمع البسيط مقطكعتػاف ؛ كبيذا يككف العٌباس ابف األحنؼ 

.                                   الشعرألكزافعصره استعماالن  في أكثر الٌشعراء   
ديـ ا في الٌشعر الؽػ تكجد أمثمو لوالكنظـ بعض شعراء الغزؿ في األكزاف  القصيرة الميممة اٌلتي     

  كأٌف مطيعنا(3) الكليد بف يزيد أٌكؿ مف قاؿ في المجتثٌ  : " ، كيذىب الٌدكتكر شكقي ضيؼ إلى أفٌ 
(                                 4) ".أخذه عنو كأشاعو بيف شعراء العصر (مطيع بف إياس)  

قصيدة  أما العٌباس بف األحنؼ فأكثر مف قاؿ فيو ربما كاف أكؿ شاعر قاؿ منو قصيدة كاممة بعد    
:             كمطمعيا(5) ، مطيع بف إياس  

ٍروًنا يا ممكؿي           كاليجري مرُّي ث يؿي                       [المجوث            ] (6)ىىجى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.331_330ص ، اوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم ، يكسؼ ،ربٌكا( _ 1)  

  ـ ، 1961،  1ط ، ، دار الفكر، دمشؽ الحياة األدبٌية  ي البصرة إل  نياية ال رف الثٌاني اليجرم،  أحمد ، زكي( _ 2)
.377_375ص          

.193ص ، ، العصر العٌباسي األٌكؿ شكقي ، ضيؼ( _ 3)  

  .67ص ، مالفف كمذاىبو  ي الٌشعر العربشكقي،  ضيؼ،( _ 4)

.335ص ، اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم يكسؼ، ،اربؾٌ (_ 5)  
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.293ص ، ديكانو( _ 6)  

،  في أربعة أبيات:  أحداىماكمقطكعتاف ، كلو مف الكزف نفسو قصيدة أخرل في ثمانية أبيات     
  .في خمسة أبيات: كاألخرل 

 
يف مٌ كزننا جديدنا ىك مخٌمع البسيط لـ يكف معركفنا عند الجاىؿ " : كيرل الٌدكتكر إبراىيـ أنيس أفٌ     

.     كفي ديكاف العٌباس بف األحنؼ مقطكعتاف مف ىذا الكزف. (1)" أخذ يشٌؽ طريقو بيف األكزاف  
 

  ف ػكع، ده ػتتمٌثؿ في إيقاعاتيا الٌصادرة عف فنكف الٌصياغة عفؼ،  عف المكسيقى الداخمٌيةا أـٌ      
، كعف استغاللو ضركب البديع مف ناحية أخرل  اعتماده التٌقطيع الٌصكتي كالٌترديد كالٌتزاكج مف ناحية

ا الٌطباؽ ،         :                                         ، كفي ذلؾ يقكؿ كالمقابمة، خصكصن
ف سىرَّدكيـ ىذا العذابى  عذِّبكامف   ف ساءىكيـ ما بي               مكا    كا  رِّ  ارحى [الطكيؿ] (2) ال ُّي  

 
القدماء يعجبكف بتقسيـ ابف ، كقد كاف  كفمٌ ككراء ىذا الطّْباؽ ضرب مف التٌقسيـ يحتفي بو البديع     

  :بقكؿ العٌباس كاف معجبنا  األحنؼ فقد ذيًكر أٌف محٌمد بف مكسى المنٌجـ

ٍرـه                ـي صى ـي حٍربي  ًكصاليكي ـي صدُّي، كًسٍمميكي ـي ً من               كعطفيكي [الطكيؿ] (3)، كحبُّيكي  

 
ٍحسىفى كاهلًل فيما قٌسـ حيف جعؿ كٌؿ شيء ضٌده " : فكاف يقكؿ       َى كاهلًل إٌف ىذا التٌقسيـ ألىحسف  ، أى

  : يقكؿ العٌباس(4) " مف تقسيمات إقميدس

ف  اؿى لـ   ، إٍف سيؿى لـ يىٍبذيؿٍ                ف عكوبى لـ ييٍعًوًب       كا  [السريـ]  (5)    يىٍفعىٍؿ كا   
 

:كيقكؿ      

بي غ أحيانان إلينا كتنبظمـك  ورل اإلحساف مٌني إساءةن        كويذٍ               [  الطكيؿ]  (6)!  ى  
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .196، ص ـ1965،  3ط ، ، مطبعة لجنة البياف العربيمكسي   الشعر ، إبراىيـ ، أنيس( _ 1)

  .52ص ، ديكانو( _ 2)

  .61ص ، نفسو( _ 3)

  .2/24، العمدة ، ابف رشيؽ ، القيركاني( _ 4)

  .64ص ، ديكانو( _ 5)

  .106ص ، نفسو(_ 6)
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إٌف الٌشاعر اىتدل إلى ىذا التٌقسيـ  " : الٌدكتكرة ليمى سعد الٌديف عمى ىذه األبيات بقكليا ؽكتعؿٌ       
كبيرنا  ب دكرناػ  المؤٌكد أٌف الجناس يمعأفٌ ، إاٌل  ، كلقد يككف اإليقاع مبعثو الكزف نفسو بفطرتو الٌشاعرة

 :                           يقكؿ ، (1)" متدٌفقنا في نظاـ ال خالص منو الٌشعرمفي إظيار الٌتعبير 
              
[الطكيؿ]( 2)أ  إٌف شمسى األرًض  يما يي اؿي لي     ومشَّدٍت عم  شمًس  ىطكب  لىيا طكب          
 

    .كالمنعة اعتؼكاالر ف العمكٌ ع، كناية  ةمٌ ، كالثٌانية ىي الٌشمس الحقيؽ الٌشمس األكلى ىي فكز     
ج الٌصكتي اٌلذم أضفى عمى الٌتعبير الٌشعرم جماالن، كاستخدامو الٌتكرار زماتٌ  مف األبيات اؿكنممس

  .                                                                     يعطي شعره إيقاعات حمكة

  :يقكؿ

[البسيط] (3) يًجٍعتي بو        منيا كأبكي عم   مبي اٌلذم ذىىىبا  ما  ظمكـى كأبكي مأبؾ          
 

قد يككف استخداـ الٌتكرار عنده لتفسير شيء بشيء ، كلربط أجزاء المكقؼ الٌشعرم المتكامؿ في     
  .بيتيف أك عدة أبيات

 

:ا منو كاألمثمة عمى الٌتكرار عند ابف األحنؼ كثيرة ،      

ٍمويو                وى الٌشٍرًب    ذىكىٍرويًؾ بالٌوٌفاًح لما شمى [الطكيؿ       ]كبالرٌاح ًلما  ابىمىٍت أٍكجي  

(4)وىذىٌكٍرتي بالٌوٌفاًح منًؾ سكالفنا          كبالرٌاح طعمنا مف م بَّدمًؾ العىذبً             

:كمنيا       

طى               [طالبسي ] (5)م         إٌ  بكيتي عميو بىٍعدىما ذىىبا  ف ما بىكىٍيتي ليكـو ًمٍنًؾ أٍسخى  

:كمنيا      

[مجزكء الرجز  ]   ذنبي لي اليكـى ىبي         باهلًل ىىبي          زي يا  ك                   

مي                            مػم يا بأبػيا بأب     ميٌني عميَّد كاٍرحى

(6)مػحٌبكـ كاحوًسب   ميٌني عم  مف شىفَّدوي                             
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.167_166ص ، العباس بف األحنؼ، ليمى،  سعد الديف( _ 1)  

.41ص ، ديكانو_ ( 2)  

.81ص ، نفسو( _ 3)  

  .89 ص، نفسو( _ 4)

.96ص ، نفسو( _ 5)  
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.102ص ، نفسو( _ 6)  

:تقكؿ الٌدكتكرة ليمى سعد الٌديف      

، كيستغٌؿ مجزكء البحر  عمى الجزالة التٌقميدٌيةالٌشاعر يتمٌرد  ، في األبيات الٌثالثة الٌسابقة     " 
 كذلؾ ليكٌفر حالكة الجرس كزخرفتو ، حٌتى لتبدك المكسيقى إيقاعنا يؤٌسس الٌتراكيب ا ،التٌقميدم أيضن 

  (1)". تكٌررةـالٌمفظٌية عمى نمط الٌرقـ المكسيقٌية كلننتبو إلى الكسرات كالياءات اؿ

ـٌ بو الكحدة العضكٌية         :، يقكؿ كقد يككف الٌتكرار ربطنا ألجزاء المكقؼ الٌشعرم حٌتى تت

[مجزكء الرمؿ          ]يرم  ػم كأـػمرحبنا كاهلًل ح ًّا           بحبيب                   

شٌؼ جيرم ك ميرم كبمف شك ي إليو                           

رػٌب ًمطكاعو غرمػح كبمف أذىمىني عف                           

َّـد كيأوي بالسُّيركرً                      ( 2) كبمف ٌيٍذىىبي باليػى        ػ
 

  :يقكؿ ، كقد يككف الٌتكرار عنده تقكية لٌمفظ األٌكؿ كتأكيدنا ألىمٌيتو      

[الخفيؼ  ] (3)خٌبركني عف الحجاًز   ٌني             أىراني أىمىؿُّي ًذٍكرى الحجاًز                

  :كيقكؿ       

[مجزكء الكامؿ       ]ظٌمت مداًمعيوي ور رؽٍ         ذا يينادم باٍسًميا                         

ذا يـ                      لىثىـى الًجدار كظٌؿ ييٍصعىؽٍ  ا       ػرُّي بباًبوػكا 

ذا وذٌكرىا بؾ                       (4)ل         حٌو  وكادي الٌنٍفسي وىٍزىىٍؽ ػكا 
 

ق فيما مٌر في أٌياـ بٌ في األبيات الٌثالثة الٌسابقة تفيد تفصيؿ بعض حاالت ح"  إذا "إٌف تكرار      
  :يقكؿ، معاناتو

 

ٍمفيلا           ًلكىٍيال وىعدٌ ػ يا رىبِّ أىلِّؼ بيف  مبي ك مًبو         [الطكيؿ]  بي أمامي ك  خى  

بٍِّرني عم  ما             أنتى اٌلذم وكفي كأنتى اٌلذم ويٍعفي  أصابىني        كيا ربِّ صى

(5)سؼ ك  كاٌلذم عىذَّدٍبتى  اركفى بالخى     ىا بما بي مف اليكل     بٍ كيا ربِّ عىذِّ           
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .167ص  ،العٌباس بف األحنؼ ، ليمى ، سعد الٌديف( _ 1)

   .219 _218ص ، ديكانو( _ 2)

  .225ص نفسو،( _ 3)

  .264ص ، نفسو( _ 4)
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266 _ 255نفسو ، ص _  (5)  

إٌف ىذا الٌشاعر  " : كفي استخداـ العٌباس بف األحنؼ الٌتكرار تقكؿ الٌدكتكرة ليمى سعد الٌديف      
ا     كزني بكجوػ الٌتكرار اٌلذم يمثؿ عنده بعض نظامو اؿفي استغالؿ_ ألفاظو لييٍسر  _ ينجح دائمن

(    .                                                                                                                      1) " عاـٌ   

نؼ أجاد القكؿ في البحكر الٌطكيمة حاألبف كمف خالؿ ما ٌمر مف أبيات نالحظ أٌف العٌباس       
كىذا يٌتضح مف ، ، كأف عاطفتو ال تفتر إذا ما استعمؿ البحكر القصيرة   حد سكاءلىيرة عصكالؽ

:                                                     فييا يقكؿاٌلتي خالؿ استعراض ىذه األبيات 
                      

ـي لـ وكويب                       [   مجزكء الرجز     ]ًب؟ ػجكابى ومؾى الكيتي  كا           ػما لكي  
شاًة الؾي                        ذَّدبً ػ د شٌؾ  يما جاءىه            مف الكي  

بً       ةه     ػك كؼػ نفسيوي ـ                       بيف الرِّ ا كالغى ى  

ؾي أف ي ويمىني الػ                           (2)ػحبُّي ك  ييٍشعىري بي     يكشو                       
  :كيقكؿ    

[مجزكء الٌرمؿ ]ا  ػبِّ وىبيـػٍرتي لمحي ػصً  م       ػم ألفٌ ػؾبػا أػإٌنـ                       

اػفي ديمكعػدىرَّدًت العىيٍ   ٍكؽي إٌ       ػدعاني الٌش  ما                       

اػر نزكعػ الدَّدهخػرف حبيبي         آػما أراني ع                      

ٍسًف جميعا   أٍحسىفي الٌناس كأٍكل  الػ                             (3)ػٌناًس بالحي

ىذه األبيات عمى قصر بحرىا مشحكنة بالعاطفة شحنة األبيات الكثيرة التي مرَّ ذكرىا في       
 ،   المترع بالعكاطؼ ،كديكاف العٌباس مميء بالٌشعر قصير البحكر. الٌشككل عمى البحكر الٌطكيمة

.                                                                                   بعيد األعماؽ
      
     كلتكضيح بعض ما سبؽ مف استخداـ العٌباس بف األحنؼ لبحكر الٌشعر التي أدار عمييا أشعاره 
:، ىذا جدكؿ تكضيحي   

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.168ص ، العٌباس بف األحنؼ ، ليمى ، سعد الٌديف( _ 1)  
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.73ص ، ديكانو( _ 2)  

.247ص ، نفسو( _ 3)  
 جدكؿ األكزاف اٌلوي اسوخدميا ابف األحنؼ

 األكزاف الٌطكيمة
 اسـ البحر العدد

 الٌطكيؿ 143
 البسيط 81
 الكامؿ 74
 الخفيؼ 57
 السريـ 61
 الكا ر 41
 المو ارب 29
 المنسرح 23
 الٌرمؿ 13
 المديد 6
 الٌرجز -

 األكزاف ال صيرة كالمجزكءة
 اليزج 8
 المجوثٌ  5
 مجزكء الكامؿ 19

 مجزكء الٌرمؿ 11
 مجزكء الخفيؼ -

 مجزكء الكا ر 4

 مجزكء الٌرجز 3
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 مخٌمـ البسيط 2
ال كا ي*   

 ، كلـ تيثىر لـ تحظ القكافي باىتماـ الٌدارسيف مف قدماء كمعاصريف بما حظيت بو األكزاف       
ا   إىماؿإٌف  : "ر كفي ىذا يقكؿ الٌدكتكر يكسؼ بٌكا، حكليا مف اآلراء ما أيثير حكؿ األكزاف أيضن

لـ _  باستثناء القرطاجٌني  _، كأٌنيـ ىا مف  تفصيؿبالقدماء لمقافية باستثناء ما خٌصكا بو عيك
 لممسألة نفسيا في القكافي سكل ما افإٌنيـ لـ يعرضك، يكٌضحكا العالقة بيف أغراض الٌشعر كأكزانو 

كاف مف ابف طباطبا العىمىكم الذم أشار إلى شيء مف التٌناسب بيف القكافي كأفكار الٌشاعر كأكزانو 
ا فإذا أراد الٌشاعر بناء قصيدة مىحضى "  : فقاؿ ، (1)، كىك يتحٌدث عٌما سٌماه بصناعة الٌشعر أيضن

 ، كأعىدَّ لو ما يمبسو إٌياه مف األلفاظ اٌلتي تطابقو ،ا المعنى اٌلذم يريد بناء الٌشعر عميو في ًفٍكًرًه نثرن 
( .                                          2)" ....... ، كالكزف الذم يسمس لو القكؿ عميو كالقكافي التي تكافقو

                          
       

لـ يفطف المعاصركف قبؿ سميماف البستاني إلى  " :  قائالن ركيضيؼ الٌدكتكر يكسؼ بٌكا       
 ابف طباطبا فبٌيف أٌف قكرٌبما انتبو البستاني إلى ما جاء ب ، المالئمة بيف أغراض الٌشعر كقكافيو

، كالحظ غنيمي  كاف شأنيـ في القافية كذلؾ، العرب كما نظمكا جميع المعاني عمى جميع البحكر 
 ثٌمة قاعدة تربط حركؼ القكافي بمكضكع الٌشعر كما ىك الٌشأف في العالقة بيف بحكر س ليق أفٌ ؿىال

لى إىماؿ البحث فييا عند مأما الٌدكتكر محمد الٌنك . الشعر كمكضكعاتو ىي فيشير إلى المسألة كا 
مٌمف يؤٌيدكف الٌربط بيف القكافي  _ ىيمالٌنك _ ككاف. ، كاىتماـ بعض المعاصريف بيا  القدماء

.                                                                                  (3)" كاألغراض
   
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  .246ص ، اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم ، يكسؼ ،ربٌكا( _ 1)

  .5ص ، ـ 1956، القاىرة ، فف الٌطباعة ، محمد زغمكؿ ساٌلـ ، طو الحاجرم:، تعيار الٌشعر ، محٌمد ، ابف طباطبا( _ 2)

  .246ص ، اٌوجاىات الغزؿ  ي ال رف الثٌاني اليجرم ، يكسؼ ،ر بٌكا( _ 3)
  

كقد قمت بإحصاء القكافي اٌلتي استخدميا العٌباس في ديكانو فكجدت أٌنو لـ يىقيؿ في كٌؿ        
ر ، غير أٌف ىناؾ حركفنا كاف ليا الٌصدارة الحركؼ ، كأٌف ثٌمة حركفنا لـ تيٍستىٍعمىؿ  ، كتىمىٍتيا حركؼ أيخى

 :                                       القكافي اٌلتي قاؿ فييا العٌباسإحصاءكىذه أىـٌ نتائج  ، قطٌ 
            

، كقد يككف مرٌد ىذا مالءمتيا لمبحكر القصار اٌلتي يصمح فييا  (1) كثرة ال كا ي الم ٌيدة _1  
(2).  غير اعتماد عمى مٌد قبمو مفالتٌقييد       

 

  .كالٌذاؿ ال كجكد ليا في شعره ، كالغيف ، كالٌظاء ، فالخاء  (3) انوفاء ال كا ي الحكش _2
 

      ، فالٌداؿ ، كتمييا الٌراء، فالباء تأتي بالٌدرجة األكلى ( 4)  ، ال كا ي عنده ال كا ي الٌذلؿأكثر _3
    كرٌبما يعكد ذلؾ إلى ما فييا مف ، تيا ا، أٌما العيف فقميمة نسبة إلى أخك فالميـ ،  فالٌنكف ،فالاٌلـ  

  .                                  تمييا القاؼ فالفاء (5) ، عيٍسر بالنّْسبة إلى غيرىا مف الٌذلؿ
                                                           

كالٌزاء ، فالٌصاد غير مستعممة عند العٌباس ،  بيف ال ٌمة كا نعداـ (6)ووأرجح ال كا ي الٌنفر _4
.ا قميؿ كقميؿ جدِّ فبيف أٌما ما تبٌقى  استخدميا مرة كاحدة ،  

 

 

     كلتكضيح بعض ما سبؽ مف استخداـ العٌباس بف األحنؼ لمقكافي اٌلتي أدار عمييا أشعاره فيذا 
:   جدكؿ تكضيحي   

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .ىي اٌلتي يككف فييا الٌركٌم ساكننا:  القكافي المقٌيدة( _ 1)
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  . 1/40،  ـ1955  1، ط القاىرة  ، ابي  الحمبيبمطبعة اؿ ، المرشد إل   يـ أشعار العرب كصناعويا ، عبد اهلل ، مجدكب( _ 2)
(.الغيف ، الٌظاء ، الٌشيف ، الٌذاؿ ، الخاء ، اءثاؿ) : ىي القكافي الحكش ( _ 3)  
( .العيف ، الياء ، الميـ ، النكف ، الداؿ ، الراء ، الباء) : القكافي الٌذلؿ ىي( _ 4)  

  .   63 /1،  المرشد إل   يـ أشعار العرب ، عبد اهلل ، كبدمج( _ 5)

.الكاك ، الياء األصمٌية ، الٌطاء ، الٌضاد ، الٌزاء ، الٌصاد) : القكافي الٌنفر ىي( _ 6)  

 ال كا ي اٌلوي دار حكليا شعر ابف األحنؼ
 

 حركؼ ال كا ي العدد حركؼ ال كا ي العدد

 اليمزة 11 ض 2
 ب 110 ط -

 ت 14 ظ -

 ث 1 ع 23

 ج 2 غ -

 ح 13 ؼ 18

 خ - ؽ 27

 د 62 ؾ 13
 ذ - ؿ 51
 ر 84 ـ 49

 ز 1 ف 61

 س 23 ىػ 9

 ش - ك -

 ص - م 3
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 اٌطبرّخ
     ، ٍ ّٝ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ػِْ ٖٓ أػالّ اُؼؾن ك٢ أدث٘ـب اُؼشث٢ ،  ػـبػ ك٢ اُؼقـش اُؼجّبع٢ األ

ٝٛٞ ػقش اإلعالّ اُّزٛج٢ اُّز١ ثِـذ ك٤ٚ دُٝـخ أُغ٤ِٖٔ هٔـخ ٓغذٛـب ك٢ اُضّشٝح ٝاُؾنـبسح 

ٝاُّغ٤بدح ، ٗؾأ ٝرشث٠ّ ك٢ ثــذاد ك٢ ٗؼٔخ ٝصـشاء عؼالٙ ٣٘قـشف ػٖ ؽؼش أُذ٣ؼ اُّز١ ُعِزة ئ٤ُٚ 

خ اُّؾؼـشاء هِجًـب ُِّ٘ٞاٍ ٝاُؼطـبء ، ٝؽؼش اُٜغـبء اُّـز١ ال ٣الئـْ هج٤ؼزـٚ اُّشه٤وخ ، كِْ ٣ٌٖ ٖٓ  ّٓ ػب

جـ٤ٖ ثبُّؾؼـش ًأٓضبُٚ ٖٓ ًجبس ؽؼشاء ػقـشٙ ، سؿـْ هشثـٚ ٝارّقبُٚ ثبُٜٔذ١ ٝاُّشؽ٤ذ ًٔب ٣ّذٍ  أُزٌغِّ

ػ٠ِ رُي ؽؼشٙ ، كبرّقبُٚ ثبُّشؽ٤ذ ًـبٕ  ارّقـبٍ أُلـخ ال ارّقـبٍ رٌّغت ، ؽ٤ش ساكوٚ ه٤ِخ ّٓذح ؽٌٔٚ 

ٝكْٜ أدّم أعشاسٙ اُّ٘لغ٤ّخ ٝاُؼبهل٤ّخ ؽز٠ّ ثبد ٣زـّضٍ ثِغبٕ اُّشؽ٤ذ ثغٞاس٣ٚ ، ٣ٝشص٢ ٖٓ ٣شص٢ ٜٖٓ٘ 

 . 

                                                                                                     

     ٝٓــٖ خالٍ دساعزـ٢ ُذ٣ـٞإ اُؼجّبط  ثٖ األؽ٘ــق  ٝثؼـل أُقـــبدس ٝأُشاعـغ اُّز٢ ر٘بُٝـذ 

  :                                                        فمع رّٛصً اٌجسث ئٌٝ ٘ػٖ إٌزبرحؽ٤برٚ ٝهّقخ ؽجّٚ ، 

ؽؼش اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق أُقـذس اُٞؽ٤ـذ اُّز١ ِٗزٔظ ٓ٘ٚ سعْ فـٞسح أُـشأح ػ٘ـذٙ،  ك٢ٜ      *  

ٍّ ػ٠ِ اكززبٗٚ ثغٔبُٜب ٝؽـلٚ ثٜب رؾج٤ٜبرٚ ُٜب ثبُجذس ٝاُّؾٔظ ،  ِْوٜب ُٝخُِوٜب ، ٤ُٝظ أد َؽَغَ٘خ   ك٢ َخ

ا سك٤ًؼب ٖٓ اإلعبدح ك٢ ٝفـق أُـشأح ٝفلًب ٓؼ٣ًّٞ٘ب ؿ٤ش  ٌٝٓبٜٗب ك٢ اُلشدٝط ، كوذ ثِؾ اُؼجّبط ؽّذً

ؽّغ٢ ُْ ٣ٌذ ٣جِـٚ ؽبػش آخش ٖٓ اُّؾؼشاء اُؼبؽو٤ٖ ، كٜٞ ؽبػش أُشأح اُّز١ أًضش اُوٍٞ ك٢ ٝفلٜب 

ب ٢ٛ أٗقغ فٞسح  ًٔ ٝرٌش٣ٜٔب ، ٝاُّؾـق ثٜب دٕٝ ا٤َُّْ٘ ٜٓ٘ب ، أٝ آزٜبٕ ٌٓبٗزٜب ؛ ثَ ًبٗذ ػ٘ذٙ دائ

.      ، ٝأسكغ ٌٓبٗخ   

                                                                                       

أٝهق اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ؽؼشٙ ػ٠ِ اُـضٍ ، ًٝبٕ ٓخًِقب ك٢ سعْ فٞسح ع٤ِٔخ ُِؾّت     * 

اُؼل٤ق ، كوذ عٔغ ث٤ٖ أؽبع٤ظ اُجذاٝح ٝهٜش اُؼزس٣ّخ ك٢ ٓضاط ٖٓ أعِٞة اُؾنبسح ، ٝهشاٝح 

أُذ٣٘خ ، ٝؽغٖ اُزّقّشف ، ٝػلّخ أُوقذ ، كغبء ؽؼشٙ ٣غٔغ ث٤ٖ ٓؼب٢ٗ ٝهبٓٞط اُـض٤ّ٤ُٖ ٖٓ 

 اُؾغبص٤ّ٣ٖ ، ٝؽؼشاء اُـ٘بء ًؼٔش ثٖ أث٢ سث٤ؼخ ، ٝٓؼب٢ٗ ٝرؼج٤شاد ٝفٞس ٝأُلبظ 

اُؼزس٤ّ٣ٖ أٓضبٍ ٓغٕ٘ٞ ث٢٘ ػبٓش ، ٝه٤ظ ثٖ رس٣ؼ ، ٝع٤َٔ ثض٤٘خ ، ئالّ أّٗٚ ػشك ٓؼب٤ٗٚ ك٢ 

ٓؼبسك ٖٓ اُِّلع أًضش ظشكًب ٝسؽبهخ ٝٓ٘بعجخ  ُؼقـشٙ ، كبثزؼذ  ػٖ ؿش٣ـت اُِّلـع ٝؽـٞؽ٤ـٚ ؛ 

كخشعذ ؽِّخ ع٤ِٔخ فبك٤خ ؽغ٘خ اإل٣وبع رِّز اُوِت ٝاألرٕ ، ٝرؼِن ك٢ عُٜٞخ ثبألرٛبٕ ، كـضُٚ 

ػزس١ هبٛش ٗو٢ ٣ٔزبص ثغضاُخ األُلبظ ٝػزٝثزٜب ٝسهّزٜب ، ٝعُٜٞزٜب أُٔز٘ؼخ ، ٝؿضاسح أُؼب٢ٗ 

.      ٝاُخٞاهش ، ٤ِٜٓٝب ئ٠ُ اُّؾؼج٤ّخ ٝهشثٜب ٖٓ ُـخ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُّخ    

                                                                                                                    

َّ أُؼب٢ٗ اُّز٢ ًبٗذ ك٢ أ٣ّبٓٚ ٝأمبف ئ٤ُٜب ٓؼب٢ٗ ٓجزٌشح ُْ رشد      *  اعزؼَٔ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ً

ب الهذ اعزؾغبًٗب ػ٘ذ عٜٔٞس اُّ٘وّبد ٝاألدثبء ك٢ ػقشٙ ، ٝاعزؾٜذٝا ُٚ  ّٔ ػ٘ذ ؿ٤شٙ ٖٓ اُّؾؼشاء ٓ

.  ثٌض٤ش ٖٓ أُؼب٢ٗ اُّز٢ ًبٕ ُٚ كنَ اُّغجن ك٤ٜب   
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ّٕ ؿضُٚ ًبٕ أًضش األؽؼبس ؽظًّب ٖٓ اُـ٘بء ، ًٝبٕ أُـ٢ّ٘      *  أعٔغ ٖٓ رشعٔٞا ُِؼجّبط ػ٠ِ أ

ّٖ ك٢ ؽؼـش أؽـذ ٓـٖ اُّؾؼشاء  األد٣ت اُلّ٘بٕ ئثشا٤ْٛ أُٞف٢ِ ًض٤ش اإلػغبة ثؾؼـشٙ ؽز٠ ئٗـّٚ ُْ ٣ـ

خ ٝاُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق  ّٓ ب ؿ٠ّ٘ ك٢ ؽؼش ر١ اُّش ّٔ .  أًضش ٓ  

                                                                                                          

ب ٣ِٝزضّ ثٚ ًٜٓ٘غب ، ٝفّذ ػٖ *        ًٌ ذ إٔ ٣زّخزٙ ٓغِ ّٔ   أٝهق اُؼجّبط ؽؼشٙ ػ٠ِ اُـضٍ ، ًٝبٕ ٣زؼ

٣ًب ٖٓ ارّٜٔٞٙ ثوقش اُجبع ، ٝأساد إٔ ٣ؼِّْ اُؼبؽو٤ٖ أعظ ٝؽشائغ  اُلٕ٘ٞ اُؾِّؼش٣ّخ األخشٟ ، ٓزؾذِّ

ذ٣ـٖ ثؾّت ٓؾجٞثخ ٝاؽذح  اُؾّت اُؼل٤ـق ، ٤ٌُٕٞ أٓبّ اُؼبؽو٤ٖ أُزؼجِّذ٣ـٖ ك٢ ٓؾشاة  اُؾت ، أُٞؽِّ

ال ٣ـزؼّذاٛب ئ٠ُ  عـٞاٛب ، ٓزلّ٘ـ٘ب ثأعب٤ُت  اُزٌّزّـْ ،  ٝاُز٣ّٞٔٚ ،  ٝػـذّ اُزّقش٣ؼ ثؾخق٤ّخ أُؾجٞثخ ، 

ّٔغٚ .       كوذ  ػبٛذ  ٗلغٚ  أالّ  ٣ـجٞػ  ثبعٜٔب ، أٝ ٣ّؼشف ثؾخق٤ّزٜب فًٞٗـب ُؼشمٚ ألٕ ٓب ٣ّٔغٜب ٣

    

                                                                                                                        

كٞص اعْ ٓغزؼبس ٠ًّ٘ ثٚ اُؼجّبط ٓؾجٞثزٚ ، ٝرًش ٓؼٜب أعٔبء أخشٟ خٞكًب ٖٓ أِٜٛب ٖٝٓ    * 

ٜب ، ك٢ٜ ؽغبص٣ّخ ،  ٓذ٤ّٗخ ، ؽش٣لخ ، ٓزشكخ ، ّٓ٘ؼٔخ ، ٓخذٝٓخ ، راد عٔبٍ ٝدالٍ،  ّٔ أخ٤ٜب ٝػ

رزٔزّغ ثبُؼلّخ ٝاُزّوٟٞ ٝاُّقالػ ، أِٜٛب ٝػؾ٤شرٜب ثبُٔذ٣٘خ ، ٢ٛٝ ٝٝاُذٛب ٝثؼل أِٜٛب    ٣و٤ٕٔٞ 

 ثوقـش اُّشفبكخ  ثجـذاد ، ٝهذ اػزبدد ص٣بسح أُذ٣٘خ ٝاُجوـزبء ٛ٘ــبى صًٓ٘ــب ،

ًبٕ ؽٞهٚ ٣ضداد ئ٤ُٜب ك٤زجبدالٕ اُّشعبئَ ًٝبٗذ ًض٤ًشا ٓب رٔز٘غ ػٖ اٌُزبثخ ئ٤ُٚ خؾ٤خ اُّشهجبء، ٝثِؾ ٖٓ 

َّ ٓب اًز٘لٜب ٖٓ ٓؼبٗبح ٝآالّ ٝػزاة ٝؽوبء  .  ػؾوٚ ُٜب أٗٚ ػبػ رغشثزٚ ٓؼٜب ثٌ  

 

ذ رُي اعزخذآٚ اُوغْ ثأٗٞاػٚ ، ٓضَ   *  ًِّ ب ٣إ ّٔ : ًبٕ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق فبدهًب ك٢ ؽجِّٚ ُلٞص ، ٝٓ

.  أهغــْ ، ٝهللا ، ػٔشى هللا ، ُؼٔش١ ، ُؼٔشى  ،  ٝاُز١  ،  ثأث٢   

:   ٝهذ ٝسدد ػجبساد اُوغْ ك٢ األث٤بد ا٥ر٤خ ٖٓ ؽؼشٙ    

ــشرــبثــب                ُٓ ال ٝهللاِ ٓب أْفجَْؾـ                        ـُذ ك٢ رُــَي  َٝ                      

ِٕ أَْفطَجِشُ                       أٓـب ٝهللاِ ُـٞ أّٗــ٢                         ػِــ٠ اُٜغــشا

                    أٓب ٝهللاِ سةِّ اُج٤ــــــ                      ـــــِذ ٝاألعزبِس ٝاُُؾُغتِ 

ْٗغبِى  ٓــب                    َعَشِد اُّشًبُة ٓغ اُّشًبةِ                      ٝهللاِ  ٓــب  أَ

ؾجَِٚ  ا٤ُــبطِ  ُٓ ُْ              ئاِلّ سعــبًء   ًُ                   ٝهللاِ ٓب أفجَْؾُذ أسعٞ

 

ْْ ثٜــِ أّ أُػبرِجُــٚ ِٚ           ًــأ٢َٗ ُْ أػِ                   كٞهللاِ ٓب أدس١ أُْؿن٢ َُزٗجِ

ُْ َؽشثب ُُ ُ٘ب             أََعشُّ ٝأَؽ٠ِ أَّ ئرا ً٘زُ ُْ ٌُ ُٔ ِْ                   كٞهللاِ ٓب أدس١ أَِع

ُــِذ اُّقـ٤ِش اُٞاُـذُ  َٞ ّٕ اُوِــَٞة ًوِجِٜــب             ٓــب سمَّ ُِ                  ٝهللاِ ُٞ أ

ــب                  ؿبثْذ، ئ٠ُ اُّؾِٔظ أٝ اُجذسِ                   ٝهللاِ ُـٞال ٗظــش١ ، ًَِّٔ

 ٝهللاِ ال أعُٔغ ك٢ ؽجٌّــْ               ؽز٠ أرَٝم أَُٞد هٍٞ اُٞؽبحْ               

 

ا ْٞ ػذَّْدُد ٓب ث٢ ٖٓ اُٜٟٞ            َُِؾْشُد ٌُٖٝ ال أُه٤ـــُن ُٚ ػــذَّ                  ٝٝهللاِ ُ

ـذِ  ْٔ ٟ        ػ٤ِِي ٌُٖٝ رؾز٤ٌٖ ػ٠ِ َػ َٞ                 ٝٝهللاِ ٓب ٣خل٠ اُز١ ث٢ ٖٓ اُٜ

م ُػٞدُ  ٞسِّ ُٔ َش ك٢ اُّؾَغِش اُ                ٝهللاِ  ال  أثـــــ٢  ِعـــٞاِى  ؽــج٤جــخً             ٓب اْخنَّ

ْزُٚ ٝٓب رــذس١  ٌَ                  كٞهللاِ ٓب ٣ذس١ أرذس١ ثٔب عَْ٘٘ذ            ػ٠ِ هِجٚ أٝ أِٛ

عذِد ئًرا  َؽَؾـبىِ  َٝ ََ ٓب   ِْوَــ عـــذ١            َُوَــ َٝ    َٖ ْٞ  رَِغذ٣ــ                 أٓب   ٝهللاِ  ُــ
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ُٔقـبكــ٢ ُْ  ثبُ ًُ ٍّ  عٞا ْٞ ْ٘ـــ              ـُذ  ُوَ ًُ ال  َٝ ِْــُذ   ـِِـ َٓ                 كــُٞص  ٝهللاِ  ٓــب  

 ٍِ ّٝ ْٝ  أل َُـ٤ْـزِـ٘ـ٢  أ ْٝ                 كــٞ هللاِ ٓب أدس١ أأؽٌــِٞى دائجًب              ٥ِخــِش  ٓــب  أَ

 

 ُْ ٍُ األػبِع ْسِد َػَٜذٛب                ئرا ٓب اٗوَن٠ ك٤ٔب  رَوٞ َٞ ُْٜذ ثبُ                ٝ ٝهللا ِ ٓب َؽجّ

ْٕ  ال   ٣ُشّدٝا اُّغالٓب ِٖ أ غـِـ٤ٔـ                    ـٖ ك٢ اُّذ٣ ُٔ                ٝ ٝهللاِ  ٓــب   ٣ََغــُغ   اُ

 

ٍُ عبٛـــذحً             ُذ ال رــضا ْٔ   رُلِغُذ ٓب ث٤٘٘ب ، ٝهذ كََؼَِذْ                      كأهغ

٢ِْٔ أُّٗٚ ؿ٤َُش ٗبكِغِ  ُْ ٓب رش٢ً ِػزبثَي ػٖ ه٠ًِِ              ٌُٖٝ ُِؼ                كأُهِغ

 ُْ ِّ ٌَ ُٖ ُعٌٌٞد ِخِزَ٘ب ٗزَ َٖ َِٗزَوــ٢               ٝٗؾ ْٞ أثَقشْرَ٘ـب ؽ٤ـ ُ ُْ               ٝأُهِغ

 ٍِ وَب َٔ ٌُشَٝٙ اُ َٓ ُْ ٓــب  أَسدُد  اَُٜغـَش  ئالّ                 ألفِشَف ػِ٘ي                 كأُهِغـ

ًذا أربٛب ِٔ ؼزَ ُٓ ِدْدُد أ٢ٗ                  ئرا ٓب أُُٞد  َٞ ُْ عبٛـًذا َُــ                كأُهِغ

 

ل٢ّ ٝال خبَِٗي اُوِـتُ              ًَ ُْ ٓب خبَْٗزِي ػ٢٘٤ ث٘ظشٍح                  ئ٤ُٜب ٝال   كأُهِغ

ًػب               زََنشِّ ُٓ ُْ ُٞ أَْثَقْشر٢ِ٘    ََّ عبٗــتِ                     كأُهِغ  أُهُِِّت هَْشك٢ ٗبظًشا ًـ

ب ًُ٘ذ أعزَؼل٢ َٔ ْٞ هذ رََشاءٟ ٢ُ ُ ُْ ٓب ث٢ َػُ٘ٚ َمْؼٌق ثؾبٍَُخ                  َُٝ               ٝأُهِغ

 

ب  َٓ َّ   َُـَؼـٔــش١                        ٣َؾـَغــُت  اُّ٘ــبَط  ٤ِٗــب ْٖ  َٗــب ــ َٓ   ّٕ                 ئ

                أٗذ َُؼٔش١ ػبسٌف أ٢َ٘ٗ                        ال أِعُذ اُّشاؽخَ ؽز٠ أَساىْ 

ش١ ُوذ َعِجَْذ َْٗظَشر٢                     ئ٤َُـِي  َػ٢ِّ ثاَلًء  هَــ٣ٞـال ِٔ                 ََُؼ

َٕ ث٢٘٤ ٝث٤َِ٘ي ٣ُُٞسٕٝ ٗبسا                ُؼٔش١ ُوذ عؼَ اُوبِدؽٞ                    

 

 ُٖ ِٚ ؽ٤َ٘ ْٖ ؽَذ٣ضََي ٛزا                 كََِؼٔش١ ٓب ث٢ ئ٤َُ                 َػَٔشَى هللاُ ُف

ُّ  كـٍٞص                  ٝال عبَدْد ػ٤َِي ثط٤ِت صادِ                 ُؼُٔشَى ٓــب  َٛ٘بَى  هُذٝ

عِ  دِّ َٞ زــ ُٓ َٖ  َسِخ٢ٍّي  ثبُُـُٚ   ٍْ                ٝث٤َْ َٕ ٛبئ ا                ُؼٔش١ َُؾز٠َّ ث٤ٖ ؽشَّ

 

ُٔغزِٞعت اُوُشة ِ ٟ فبدهًب ئ٢ٗ ُ ًٞ ٛ              ُْ ُة ٌٓ٘ وشِّ ُٔ َٕ اُ ْٕ ًب                َُؼٔش١ ئ

َِ رلنـؼُ  ْعـ ْضــشحُ اُشُّ ًَ  ْٖ ُْ              ُٜغـٍش ٌُٝــ ٌُ                ُؼٔش١ ٓب ؽْجغ٢ ًزبث٢َ ػ٘

جــْش اُز١ ًبٕ ٣ُْزَخشُ  ْغزـبُس ثٚ اُجٌُب              ئرا ك٢ََِ٘ اُقَّ ُٔ َْ اُ                ُؼٔش١ َُِْ٘ؼ

ُفــٞال  َٝ َّٖ  َفجًّــب   ٍِ ُزَغزَـخــِِــِقـــ َفِِذ أثـب اُلَْنـ                 َٝ ش١ َُئِٖ  ْٔ                كَِؼ

 

 َِ ٍَ كُْشهبًٗب ٝأٝؽ٠ ئ٠ُ اُّْ٘ؾ              أٓب ٝاُز١ ٗبع٠ ٖٓ اُطُِّٞس ػجَذُٙ           ٝأَٗض

 ٍُ ؼبِد ُٓ ْْ  ُذ١ّ   ٌُ َي  اُّغٔبَء  ثوُْذَسٍح             ٓب  ك٢ اُِؼجبِد ُ َٔ              ال  ٝاُز١  َع

ْٞ ؽبء ُْ ٣َخُِن اُّٟ٘ٞ          ُئِٖ ِؿجَذ ػٖ ػ٢٘٤ ُٔب ِؿجَذ ػٖ هِج٢              أٓب ٝاُز١ َُ

 

ب َٓ َّ ػ٠ِ َػ٢٘٤ ٝٗب                                      ْٞ َّ اُّ٘ ْٖ َؽّش َٓ                     ثأث٢ 

َّ اُوِـ                                     ـَت اؽز٤بهًب ٤ٛٝبٓب                     ثأث٢ ٖٓ أَْمَش

ْغزٜبٓـب ُٓ                   ثأث٢ ٖٓ ًبٕ ٓؾـٞ                                       كًب ثِوُْشث٢ 
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ّٕ ٓب ٣وشة ٖٓ  ػؾش٣ٖ         *  َّ عٞاسؽٚ  ، ٝاُوبسئ ُؾؼشٙ ٣الؽع أ أؽّت اُؼجّبط ثٌ

عبسؽخ اؽزشًذ ٓؼٚ ك٢ ٓؾجّزٜب ، ٝك٢ اُّؾٞم ئ٤ُٜب  ، ٝك٢ ػؾوٜب ، ٝٛزا د٤َُ آخش ػ٠ِ 

.فذهٚ ك٢ ؽجٜب   

 

:ٚ٘ػٖ أػضبء  ٚخٛاؼذ اٌؼجّبـ ثٓ األزٕف اٌزٟ رٕفؼً ثبٌّسجخ                   

.ثُِش٣َذ ٖٓ أُؾجّخ : األػظْ              

.ٓغلــٞى ، ٝٓغلــٞػ  : اُذّ             

.هذ ؽبة ٖٓ ٓؾجّزٜب  : اُشأط             

.                     ُٓقلّش ،٣ٝؾشم ئرا سآٛب   : اُٞعٚ           

ّٔشؽ ك٢ اُزّشاة ألعِٜب : اُخّذ           ُٓ.  

ِٜجذ ٖٓ اُٜٟٞ : األؽؾبء           ُْ .كوذ أُ  

 

.ٓؾـُٞخ ثبٌُزبثخ ُٜب دٕٝ َِٓ : ًلُُّٚ             

م ئ٤ُٜب ، ٝئ٠ُ عٔبػٜب :  اُّغٔغ            ّٞ .٣زؾ  

.هذ عقَّ ٖٓ اُغٟٞ ٝاُٜٟٞ : اُّش٣ن            

.ٓغزٞدع ُؾجّٜب ،ٝال ٣ُلؾ٢ عّشٛب : فذسٙ             

.٣ؾزشم ٖٓ ٓؾجّزٜب ،ٝاُّؾٞم ئ٤ُٜب : ًجذٙ             

تُّ            .ٌِّٓٞ هذ اعزُٞذ ػ٤ِٚ ٓؾجّزٜب : اُُِّ  

.ٗؾ٤َ ، ٣ُٝؼجّش ػ٘ٚ ثبُغغْ ٝاُغغذ : اُجذٕ           

ْزٚ ُٝٞ ثٌِٔخ : اُّشٝػ            َٔ .رُشّد ئ٤ُٚ ، ئرا ٢ٛ ًِّ  

.أك٘بٙ ك٢ ُؽجّٜب ، ؿ٤ش آعق ػ٠ِ رُي : ؽجبثٚ            

           ُٕ .٣ؾٌٞ ٖٓ أُْ اُلشام اُز١ ال ٣ُطبم   : اُِِّغب  

.٣زؾّشى ؽٞهًب ئ٤ُٜب ، ٝػؾوًب ُٜب  : اُّؾؼش ك٢ عغٔٚ           

. رؼجْذ ٖٓ ٓؾجّزٜب ، ٝهذ رًش اُ٘لظ ك٤ٔب ٣وشة ٖٓ عز٤ٖ ٓٞهً٘ب  : اُّْ٘لظ           

.٣زأُّْ ، ٝهذ رًش اُوِت ك٤ٔب ٣وشة ًزُي ٖٓ ٓئز٤ٖ ٝخٔغ٤ٖ  ٓشح  : اُوِت           

ًِشد اُؼ٤ٖ ٝٓب ٣زؼِّن ثٜب ٖٓ ثٌبء ٝؿ٤شٙ ٓب ٣وشة   : اُؼ٤ٖ           دائٔخ اُجٌبء ػ٤ِٜب ، ُٝوذ ُر  

.                       ٖٓ  ٓئز٤ٖ ٝخٔغ٤ٖ ّٓشح   

 

"  .    ٓذسعخ اُؼؾن األؽ٘ل٤ّخ " رغشثخ اُؼجّبط ًبٗذ عججًب ك٢ ٝعٞد ٓذسعخ ُػِشكَذ ثبعْ       *  

.   ًٝـبٕ ُٜب هٞاػـذ ٝؽشائـغ ٝٓجبدئ ٝأفـٍٞ هبٓـذ ػ٠ِ اُـٞكبء ٝاٌُزٔبٕ ٝاُخنٞع ٝاُؼلــّخ   

 ًٝبٕ ٛزا اُّؾبػش اُؼبؽن هذٝح ٣ُـوـزَـذٟ ثٜب ك٢ رطج٤ن ٛـزٙ أُجبدئ ٝرؾو٤وٜـب ئُـ٠ دسعخ    

.         اُل٘بء  

                                                                                                                           

                                                                                

٘بد ٜٓ٘ب اُطّجبم ، ٝاُغ٘بط، ٝأُؾبًِخ،        *  اػزٔذ ك٢ فٞسٙ اُّؾؼش٣ّخ ػ٠ِ ثؼل أٗٞاع أُؾغِّ

 اُؾنبس٣ّخ األ٤ٗوخ أُجزٌشح  ، ٝأعَٔ اُّقٞس ػ٘ذٙ ٓب اػزٔذ ػ٠ِ اُزّؾخ٤ـ دٝؽؼشٙ ؿ٢ّ٘ ثبُـزّؾج٤ٜب

                                                                                                                  .  

اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق ٝاؽذ ٖٓ أسم اُّؾؼشاء اُـض٤ُّـ٤ٖ ٣ؾغٖ ف٤بؿخ اُؾٞاس اُّؾؼــش١ ٣ٝزوٖ       * 

. ف٘بػخ اُؾذ٣ش ػ٠ِ ُغبٕ ٓؾجٞثزٚ   
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أثشص ظٞاٛش األعِٞة ػ٘ذ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق  ٤ِٓٚ ئ٠ُ االهزجبط ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝاُؾذ٣ش        * 

. اُؾش٣ق ُلظًب ٝٓؼ٠٘   

 

ٖٓ أثشص أُظبٛش اُؾنبس٣ّخ ػ٘ذ اُؼجّبط ثٖ األؽ٘ق اُـضٍ ثبُّشعبئَ ٝاٌُزت ، ك٢ٜ ظبٛشح        * 

ؽنبس٣ّخ ٓجزذػخ ، ٢ٛٝ فذٟ ُِؼقش اُّز١ ًبٗذ أُشأح ك٤ٚ رغ٤ذ اُوشاءح ٝاٌُزبثــــخ ، كٔب أًضش ٓب 

ّٖٔ ٝعذٙ فلؾخ سعبُخ ٣جؼش ثٜب ئ٠ُ ٓؾجٞثزٚ ، ٝٓب أٝكش ٓب ػجّش ػٖ ٝع٤ت هِجٚ ػجش ًزبة دّط  م

ثٚ ئ٠ُ ٖٓ أراهٚ ؽشاسح اُؾّت ، ُٝٞػخ اُؾشٓبٕ ، ٝاُؼجّبط ٣ؾغٖ اُزّقّشف  ٣ٌٝضش اُز٣ّٞ٘غ  ك٢ 

.ٝفق اُشعبئَ ، ك٤قق اُّشعبُخ ٗلغٜب خطًّب ٝئٓالًء ٝأٗبَٓ    

        

٣غٔغ اُؼجّبط هشك٢ اإلعبدح ك٢ اُوٍٞ ٖٓ خالٍ اُجؾٞس اُط٣ِٞخ ٝاُوق٤شح ػ٠ِ ؽذ عٞاء ،      * 

ّٕ ٛزٙ اُجؾٞس . ٝػبهلزٚ ال رلزش ئرا ٓب اعزؼَٔ اُجؾٞس اُوق٤شح  ٝأُغضٝءح  ٝأساد إٔ ٣ضجذ ُِّؾؼشاء أ

هبدسح ػ٠ِ إٔ ر٘طن ثبُغٔبٍ ٝاإلثذاع ، ٝهذ ًبٕ أًضش ؽؼشاء اُـضٍ اعزؼٔبالً ُِجؾٞس اُّؾؼش٣ّخ  ، 

ٝاُوٞاك٢ اُؼق٤ّخ  ، ٝؽشٝف اُّش١ّٝ ؿ٤ش أُأُٞكخ  ػ٘ذ ؽؼشاء اُـضٍ اُؼزس١ ك٢ اُؼقش اُغب٢ِٛ 

.  ٝػقش ث٢٘ أ٤ّٓخ   

     

 

      

 

 

 

 

 ّٕ كّـوذ ك٢ ػ٢ِٔ ٛزا  ، ٝإٔ ٣٘بٍ اُوجٍٞ ، كأٗب ال أّدػ٢ ُٚ اُزّٔبّ ٝأٌُبٍ ؛ أل ُٝ   أسعٞ  إٔ إًٔٞ هذ 

أٌُبٍ هلل ٝؽذٙ عجؾبٗٚ ، ٌُّٝ٘ـ٢ ثزُذ أهق٠ هبهز٢ إلٗغبصٙ ، ٝأهِت أُؼزسح  ػٖ أ١ّ روق٤ش أٝ 

.عٜٞ هذ ٝهغ   

 

 

آشِ                               } ِْ ايْ ــُؼ َظعْ ـَٚ ُْ أَ ُ٘ ا ُْ ـَٚ ٟـَػبيَ ـِٖ َؼةِّ ايْ ـيّ ــُظ يِ ـَز  {  ]َْ ـِِ

.                                              [ ٠11ـٛٔف ،  

       

ب دَ                             } َِ ًَ ـَٚ ف١ِمِٟ ئاِلَّ ثِبّلّلِ َػ ِٗ دَ ـْٚ ئِيَ ـ٠ْ َٚ ٍُْذ  وَّ ِْ ـَٚ ِٗ أُ ، ٘ٛظ {]ةُ ـٞـ٠ْ

88 ]                                             .     

                                                                                                

.                       صعق هللا اٌؼظ١ُ  
.اُجبؽضخ                                                                                       
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 فٙؽـ اٌّصبظؼ ٚاٌّؽاخغ

 
.اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ  (_1)  

 

 ، داس اُلٌش ُِغ٤ٔغ ، ث٤شٝد ، األغبٟٔ، أثٞ اُلشط ،  األصفٙبٟٔ (_2)

                _ٛـ1390

      1970 ّ.  

 

 10 ط داس اٌُزبة اُؼشث٢ ، ث٤شٝد ، ، ضسٝ اإلقالَ ،  أؽٔذأ١ِٓ ،_ (3)

، 
         1935ّ  

 

داس ؽٔذ ، رؿ١٠ٓ األقٛاق فٟ أضجبؼ اٌؼّهبق  ، داٝداألٔطبوٟ ، _ (4)

  ،ٝٓؾ٤ٞ

.ّ 1972 ، 1ه ، ث٤شٝد        

 

 3 ، ٓطجؼخ ُغ٘خ اُج٤بٕ اُؼشث٢ ، ه ِٛق١مٝ اٌّهؼؽ ، ئثشا٤ْٛ ، أ١ٔف_ (5)

 ، 

         1965 ّ.  

 

  ، ربس٣خ ثـذاد ، ٓطجؼخ اُّغؼبدح ،أزّع ثٓ ػٍٟ اٌطط١ت ، اٌجغعاظٞ_ (6)

.ّ 1931       اُوبٛشح ،   
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 ، داس ارّدب٘بد  اٌغؿي فٟ اٌمؽْ اٌثّبٟٔ اٌٙدؽٞ ، ٣ٞعق ، ثّىبؼ (_7)

 األٗذُظ،

.ّ 1981_ ٛـ 1401 ، 2       ث٤شٝد ، ه  

 

ربؼ٠ص اٌّهؼؽ اٌؼؽثٟ ززّٝ آضؽ اٌمؽْ اٌثّبٟٔ ، ٗغ٤ت ، اٌجٙج١زٟ _ (8)

،اٌٙدؽٞ  

.(د.د)،(ّ.د) ،4داس اُلٌش ، ه         

 

ذ ، اٌثّؼبٌجٟ (_9) ّٔ  ،ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اٌزّّث١ً ٚاٌّسبضؽح، ػجذ أُِي ثٖ ٓؾ

 اُجبث٢ 

.ّ 1961          اُؾِج٢، اُوبٛشح ،   

         

: ، ػٔشٝ ثٖ ثؾش اٌدبزع (_10)  

.ّ 1968 ، داس اُلٌش ُِغ٤ٔغ ، ث٤شٝد ، اٌج١بْ ٚاٌزّج١١ٓ*          

ذ٣ّخ ، :  ، رؾو٤ن وزبة اٌم١بْ*         ّٔ ػجذ اُّغالّ ٛبسٕٝ ، ٓطجؼخ اُّغّ٘خ أُؾ

 اُوبٛشح ، 

         1956 ّ.  

 ، داس أُ٘ـبس، ٓقـش، أقـؽاؼ اٌجـالغـخ، ػجـذ اُوـبٛـش ، اٌدؽخبٟٔ _(11)

،3ه  

         1939ّ .  

 

اٌٛقبطخ ث١ٓ اٌّزٕجّٟ  ، ػِـ٢ ثٖ ػجـذ اُؼـض٣ض ، اٌدؽخبٟٔ (_12)

  ،ٚضصِٛٗ

.1966ّ          داس اُوِْ ، ث٤شٝد ،   

 

ي  ، ػل٤ق ، زبطَٛ_   (13) ّٚ ، داس اُضّوبكخ ،اٌغؿي فٟ اٌؼصؽ اٌؼجّبقٟ األ  

.1996ّ، 1   ث٤شٝد ، ه  
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.4،1965ّ، داس اٌُّؾبف ، ث٤شٝد، ه ربؼ٠ص اٌؼؽة ، ك٤ِ٤ت ، ززّٟ_ (14)  

 

 طـٛق اٌسّبِـخ فٟ األٌفـخ ٚا٢الف ، ػ٢ِ ثـٖ أؽٔـذ ، اثـٓ زـؿَ_ (15)

، 

    .    1950ّٛـ ،1369          ٓطجؼخ ؽغبص١ ، اُوبٛشح ، 

 

 ، 12 ، داس أُؼبسف ، ٓقش ، ه زع٠ث األؼثؼبء هٚ ، زك١ٓ ،(_ 16)

1925ّ.  

 

 ، ؾ٘ؽ ا٢ظاة ٚثّؽ األٌجبة ، ئثشا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ، اٌسصؽٞ  (_17)

 ٓ٘ؾٞاسد ٝصاسح

.1969ّ ، 1  اُضّوبكخ ، عٞس٣ب ، ه          

         

ئؽغبٕ ػجّبط ، داس : ، رؾو٤ن ِؼدُ األظثبء، ٣بهٞد ، اٌسّٛٞ  (_18)

 اُـشة

. ّ 1993 ، 1اإلعال٢ٓ،  ث٤شٝد ، ُج٘بٕ ، ه              

 

:، أؽٔذ اٌسٛفٟ _ (19)  

  .(د.د) ، داس أُؼبسف  ، ٓقش ، اٌسّت اٌّثبٌٟ ػٕع اٌؼؽة*         

١بقخ فٟ اٌؼصؽ األِٛٞ        *  ، 2 ، داس اُّٜ٘نخ ، ٓقش ، هأظة اٌكِّ

1965 ّ.  
  

ئؽغبٕ : ، رؾو٤ن ٚف١بد األػ١بْ  ، أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ، اثٓ ضٍّىبْ( _ 20)

 ػجّبط، داس 

.   (د.د)         اُضّوبكخ ، ث٤شٝد ،   
 

 ، داس أُؼبسف ، ٓقش اٌسّت اٌّثبٌٟ ػٕع اٌؼؽة ، ٣ٞعق ، ض١ٍف_ (21)

.(د.د)،   
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ؼوٍٟ_  ( 22 ) داس اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ،   ِؼدُ األػالَ ،،  ، خ٤ش اُّذ٣ٖ اٌؿِّ

 ث٤شٝد ،

   .1998ّ ،13         ه

                    
اٌس١بح األظث١ّخ فٟ اٌجصؽح ئٌٝ ٔٙب٠خ اٌمؽْ اٌثّبٟٔ ، أؽٔذ ، ؾوٟ _ (23)

  ،اٌٙدؽٞ

. ّ 1961 ،  1          داس اُلٌش ، دٓؾن ، ه   

         

 ، ٓإّعغخ  اُخبكو٤ٖ ، اٌؼجّبـ ثٓ األزٕف ، ٠ِ٤ُ ؽغٖ ، قؼع اٌّع٠ٓ_ (24)

 دٓؾن، 

.    1982ّٛـ ، 1402 ، 1ه                

 

 ، ٓ٘ؾأح األظة فٟ ػصؽ اٌؼجّبق١ّ١ٓ، ٓؾٔذ صؿٍِٞ ،  قالَ (_25) 

 أُؼبسف ، 

   .َ 1993اإلعٌ٘ذس٣ّخ،           

 

 ،داس اٌّهؼؽ ٚاٌّهؼؽاء فٟ اٌؼصؽ اٌؼجّبقٟ ، ٓقطل٠ ، اٌّهىؼخ_(26)

 اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، 
.ّ 1980 ، 5ث٤شٝد ، ه          

 

ذ ثٖ ٣ؾ٠٤ ، اٌّصٌٟٛ_ (27) ّٔ بَ  ، ٓؾ ّّ ،ٓطجؼخ ُغ٘خ اُزّأ٤ُق أضجبؼ أثٟ ر

 ٝاُزّشعٔخ ، 

.  1937ّاُوبٛشح ،              

 

 

 

 

: ، ؽٞه٢ ض١ف  (_ 28)   

ّٓ ِٚػا٘جٗ فٟ اٌّهؼؽ اٌؼؽثٟ*               ، داس أُؼبسف ، اُوبٛشح ،ه اٌف

.    (د.د) ، 10  
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ي *           ّٚ .ّ 1966 ،6، داس أُؼبسف ، ٓقش ، هاٌؼصؽ اٌؼجّبقٟ األ  

  .(د.د) ، 6داس أُؼبسف ، ٓقش ، ه ،  اٌؼصؽ اإلقالِٟ*             

 

ذ ،اثٓ طجبطجب ،_ (29) ّٔ هٚ اُؾبعش١ ، ٓؾٔذ : ، رؾو٤نػ١بؼ اٌّهؼؽ  ٓؾ

 صؿٍِٞ عالّ، 

. ّ 1956كٖ اُطجبػخ ، اُوبٛشح ،            

 

ذ ثٖ عش٣ش ، اٌطّجؽٞ_  (30) ّٔ  ، ٌٓزجخ خ٤ّبه ، ربؼ٠ص األُِ ٚاٌٍّٛن ، ٓؾ

  1ث٤شٝد، ه

  .(د.د)               

 

، داس ظؼاقخ اٌسّت فٟ األظة اٌؼؽثٟ  ، ٓقطل٠ ، ػجع اٌٛازع_  (31)

 أُؼبسف ، 

  .(د.د)ٓقش ،                 

 

 ، داس اٌُزت اُؼ٤ِّٔخ ، ظ٠ٛاْ اٌّؼبٟٔ، أثٞ ٛالٍ ، اٌؼكىؽٞ _  (32 )

   ،1ث٤شٝد ، ه

              1994 َ.  

 

 ، أُطجؼخ اُج٤ُٞغ٤ّخ، ربؼ٠ص األظة اٌؼؽثٟ ، ؽّ٘ب ، اٌفبضٛؼٞ_  (33)

 ث٤شٝد ،ُج٘بٕ، 

  .(د.د) ، 8ه             

 

 

 ، داس اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ث٤شٝد ربؼ٠ص األظة اٌؼؽثٟ، ػٔش ، فؽٚش _ (34)

  ،2، ه 

            1975ّ.  

 

ي، عٜبّ ، اٌفؽ٠ر _ (35) ّٚ  ، اٌدٛاؼٞ ٚاٌّهؼؽ فٟ اٌؼصؽ اٌؼجّبقٟ األ

 ؽشًخ 
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. ّ 1981 ، 1 اُشث٤ؼبٕ،ا٣ٌُٞذ ، ه             

 
         

، داس اُؼِْ رطّٛؼ اٌغؿي ث١ٓ اٌدب١ٍّ٘خ ٚاإلقالَ  ، ؽٌش١ ، ف١صً_ (36 )

 ُِٔال٤٣ٖ،

.ّ 1986 ، 7          ث٤شٝد ، ه  

 

 ، أُطجؼخ اٌُجشٟ األ٤ٓش٣ّخ ، األِبٌٟ ، ئعٔبػ٤َ ثٖ اُوبعْ ، اٌمبٌٟ   (_37) 

 ٓقش ، 

.ّ 1905 ٛـ ، 1324، 1 ه                

            

ذ ؽبًش ، داس اُؾذ٣ش : ،رؾو٤ن اٌّهؼؽ ٚاٌّهؼؽاء ، اثٓ لز١جخ (_38) ّٔ أؽٔذ ٓؾ

،  

.  م 2001هـ ، 1421 ، 3طاُوبٛشح ،           

 

اٌؼّعح فٟ ِسبقٓ اٌّهؼؽ ٚآظاثٗ ، ، اُؾغٖ ثٖ سؽ٤ن،  اٌم١ؽٚأٟ (_39) 
: رؾو٤ن   

ذ ٓؾ٢٤ اُّذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ، ٓطجؼخ ؽغبص١ ، اُوبٛشح ، ه   ّٔ ، 1      ٓؾ  

. 1934ّ_ٛـ 1353           

 

   .(د.د) ، ٌٓزجخ أُؼبسف ، ث٤شٝد ، اٌجعا٠خ ٚإٌّٙب٠خ، اثٓ وث١ؽ (_ 40)

       

 (د.د)، أُطجؼخ اُؼقش٣ّخ ، ُج٘بٕ ، اٌؼّهبق اٌثاّلثخ  ، ص٢ً ، ِجبؼن(_ 41) 

. 

        

 اٌّؽنع ئٌٝ فُٙ أنؼبؼ اٌؼؽة ٚصٕبػزٙب، ػجذ هللا ، ِدعٚة (_ 42)

 ،ٓطجؼخ اُجبث٢

.  1955ّ ، 1 ، اُوبٛشح ، ه الحلبي          
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ػجذ اُّغزبس أؽٔذ كّشاط ، داس :  رؾو٤ن ،ِؼدُ اٌّهؼؽاء  ، اٌّؽؾثبٟٔ_ (43)

 ئؽ٤بء 

.ّ 1960،  (ّ.د)اُؼشث٤ّخ ،   اٌُزت             

 

ذ ٓؾ٠٤ :، رؾو٤نِؽٚج اٌّػ٘ت ، ػ٢ِ ثٖ اُؾغ٤ٖ ،  اٌّكؼٛظٞ(_44)   ّٔ ٓؾ

  اُذ٣ٖ ػجذ

  .(د.د)، (ّ.د) اُؾ٤ٔذ، داس اُّشعب ُِّ٘ؾش ٝاُطّجغ ،         

 

ػٔش : ،رؾو٤نطجمبد اٌّهؼؽاء اٌّسعث١ٓ ، ػجذ هللا ، اٌّؼزؿّ  اثٓ(_ 45)

 كبسٝم اُطّجبع ، 

. ّ 1998 ٛـ ، 1419 ، 1         داس األسهْ ، ث٤شٝد ، ه  
 

  . معجم لسان العربابن منظور ، _   (46 )
 

 

،داس اُضّوبكخ اٌز١ّّبؼاد األخٕج١ّخ فٟ اٌّهؼؽ اٌؼؽالٟ ، ػضٔبٕ ، ِٛافٟ(_ 47)

 اُغبٓؼ٤ّخ ،

.         (د.د)اإلعٌ٘ذس٣ّخ،           

 

 ، داس عشٝط، ث٤شٝد ، ه ظ٠ٛاْ اٌسّت ٚاٌغؿي ، ئ٤َٓ ، ٔبص١ف_ (48)

1  ،  

           1990ّ.  

 
٣ٞعق ػ٢ِ ه٣َٞ ، داس اٌُزت : ، رؾو٤ن اٌفٙؽقذ  ، اثٓ إٌّع٠ُ(_ 49)

 اُؼ٤ِّٔخ ، 

.ّ 1996 ٛـ ، 1416، 1          ث٤شٝد، ه  
 

 ، داس اُغ٤َ ، ث٤شٝد ، ظ٠ٛاْ اٌؼجّبـ ثٓ األزٕف، أٗطٕٞ ، ٔؼ١ُ  (_50)

  ، 1ه

. ّ 1995ٛـ ، 1416         
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ذ ٓقطل٠ ،ّ٘عاؼح  _(51) ّٔ ارّدب٘بد اٌّهؼؽ اٌؼؽثٟ فٟ اٌمؽْ اٌثّبٟٔ  ،ٓؾ

 اٌٙدؽٞ،
     .ّ 1981 ، 3داس أُؼشكخ اُغبٓؼ٤ّخ ،ه          
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